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Benvolgudes veïnes i veïns,
La tardor ens acomiada amb pluja i vent desprenent les darreres fulles dels arbres 

que, despullats, s’arrepleguen cap a l’interior anunciant-nos l’hivern. El temps corre 
mentre els governs ens deceben davant la seva ineptitud per afrontar la gravetat de 
la crisi climàtica, mentre els estats no saben donar resposta a les demandes de les 
mobilitzacions ciutadanes.

A Argentona anem una mica millor. L’entitat Natura ens ha premiat al vilatans pels 
bons resultats en la recollida selectiva. Gràcies als governants valents que han sabut 
fer-ho possible, malgrat les dificultats que sorgeixen per la resistència al canvi i la 
incomoditat que representa, moltes vegades a nivell individual, la defensa de l’interès 
col·lectiu. Moltes felicitats argentonines i argentonins pels resultats i molts ànims per 
seguir avançant localment cap a la sostenibilitat.

Plorem pel plataner perdut de Can Coca. Dos escrits més ens fan insistir al nostre 
govern en no donar per perdut i trobar una solució a la preservació del Molí de Can 
Coca.

A nivell de país segueix sense albirar-se sortida política al moment, amb la repres-
sió policial i judicial com a única resposta. Tombant sense descans les decisions del 
Parlament català i perseguint arreu del país a representants polítics i ciutadans que 
lluiten pel dret a decidir d’un poble que ha despertat l’Espanya “Una” més reaccionà-
ria. Com en el cas del nostre alcalde que aquest últims dies ha hagut d’anar al Jutjat 
davant les acusacions penals de la Fiscalia per facilitar la celebració del referèndum 
de l’1O o per tenir una pancarta penjada al balcó. Mentre demanem diàleg i assumim 
passar el Nadal amb represaliats, representants socials i polítics a les presons, lluny de 
les seves llars i éssers estimats, per ser conseqüents amb el mandat de les urnes.

Alguna cosa s’està movent a Llatinoamèrica que infon esperança en el despertar 
dels pobles, d’una consciència ciutadana transformadora que pugui sorgir com alter-
nativa al model consumista, capitalista i d’estats que es mostra esgotat i en el que 
només hi surten guanyant uns pocs.

Gaudiu del Nadal, de la dolçor de la neula i el torró, del pessebre de Cal Magret i Els 
Pastorets del Centre Parroquial amb els infants, de l’ambient fred i el caliu dels éssers 
estimats. I a l’hora fem balanç pensant en tot allò que farem per ser una mica millors 
en aquest nou cicle que ens apropem a encetar, amb campanes noves a Sant Julià.

Bon Nadal i bon any 2020!

Foto de portada: Francesc Navarro
L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.
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Independència?
El darrer article (Banc de la Plaça, núm. 

63) l’hagués pogut acabar amb una 
pregunta.

Catalunya ha tingut la capacitat d’inte-
grar sense problemes tots aquells que han 
vingut d’altres llocs de l’Estat Espanyol o 
d’altres estats del món?

Crec que es fa evident que aquelles 
persones que han tingut l’interès o la 
voluntat s’han integrat a Catalunya i que 
fins i tot, sense voler utilitzar el català de 
manera habitual, han pogut gaudir d’una 
feina i una vida en unes condicions molt 
dignes.

Últimament sentim parlar de suprema-
cisme. Si mirem el diccionari, el suprema-
cisme ens porta a considerar-se superior a 
la resta i per tant a tenir la legitimitat de 
discriminar en base a aquesta superioritat. 
Sincerament, jo, a Catalunya, no ho veig... 
I si fos així en algun cas, no seria gaire 
diferent, tristament, que a la resta de la 
«nostra» Europa.

Per tant deixem enrere aquest suposat 
supremacisme i també aquest nacionalisme 
per anar una mica més enllà.

Realment creiem que l’independen-
tisme ha avançat, a Catalunya, en aquest 
últims anys d’un escàs 20% (sent molt 
generós) a un 50% simplement per un aug-
ment del nacionalisme?

Crec que no estem fent una lectura 
adequada de la situació socio/econòmica/
política actual si ens limitem a dir que Mas 
o Puigdemont són els «dimonis» que han 
rentat el cervell als catalans i els han «obli-
gat» a seguir-los en aquesta croada contra 
Espanya.

Parlava abans d’integració.
Espanya, majoritàriament, no ha tin-

gut una real voluntat de reconèixer que 
Catalunya té uns trets diferents de llengua, 
història i cultura en general que la resta 
d’Espanya. A Espanya, majoritàriament, 
li costa entendre per què els catalans som 
tan tossuts de voler seguir utilitzant una 
llengua materna quan podem fer servir 
el castellà sense problemes. Sí, pensareu, 
segueixo parlant de nacionalisme... Però 
avanço una mica per dir que aquest no 
reconeixement d’una realitat cultural/
històrica diferent ens ha portat a aquest 
atzucac.

La problemàtica amb l’Estatut, afegida 
a la crisi econòmica patida, han portat a 
que una part important de catalans no 
nacionalistes hagin fet un pas endavant 
i estiguin mirant cap a un futur diferent. 
Miren cap a una realitat nova. Cap a la 
construcció d’un Estat nou, que es pugui 
construir sobre una base diferent.

Ahir en una conversa de whatsapp dins 
del grup de família apareixia una idea molt 
clara i evident: a Catalunya també hi ha 
corrupció, mals polítics i, per tant, coses a 
canviar.

Llavors, si és així, per què una part 
important dels catalans lluita per una 
Catalunya independent?

Sembla que aquesta nova Catalunya 
seria un país calcat a l’Espanya de la qual 
es vol marxar, no?

Sota el meu punt de vista hi ha una 
petita, o gran, diferència.

Vaig escriure fa uns mesos un article 
que deia que Espanya no pot canviar... I 
em vaig equivocar. Sí que pot canviar i, 
malauradament, ho està fent. A Espanya 
s’està despertant una idea que existia, 

però que fins ara estava mig adormida. La 
idea del nacionalisme antic. La idea de la 
«Una, Grande y Libre». És una Espanya 
que es desperta quan veu perillar aquesta 
idea, legítima evidentment, de mantenir 
una unitat que sempre ha estat artificial, 
que ha estat imposada al llarg de molts 
segles. I aquí sí que ho comparo amb l’an-
tiga Iugoslàvia i, fins i tot, amb l’antiga 
URSS.

Quan des d’una realitat creada a partir 
d’aliances familiars (Reis Catòlics, Àustries 
i Borbons), tractats de Pau fets sense tenir 
en compte els ciutadans (Pau dels Pirineus 
i Tractat d’Utrecht) o guerres civils aca-
bades amb repressió i imposicions, es vol 
mantenir la unitat d’un Estat, tard o d’hora 
arriben els conflictes. Sempre hi ha una 
guspira que els fa esclatar.

Si s’intenta la solució als conflictes una 
altra vegada des de la imposició, poden 
caure en letargia, adormir, frenar..., però 
tornen a sorgir.

Espanya no podrà mantenir aquesta 
imposició sobre Catalunya a base de repres-
sió o de restricció de llibertat. Es panya 
haurà de negociar amb Catalunya...

I què tindria de diferent una Catalunya 
independent?

D’entrada un punt molt important: es 
pot construir de zero o, si més no, tenint 
clar on no es vol que vagi perquè se sabrà 
d’on es ve...

És per això que ja fa temps que dono 
voltes a una idea. L’Europa dels Estats té 
data de caducitat. Aquest Estats que for-
men l’Europa Occidental i que apareixen 
durant l’Edat Moderna s’estan quedant 
obsolets. Veiem moviments constants a 
França (Còrsega, Bretanya, Alsàcia..), a 
Itàlia (la zona del Nord), a Bèlgica (Flan-
des), al Regne Unit (Escòcia), a Alemanya 
(Baviera) que tenen idees noves.

Crec, sincerament, que és un moviment 
imparable.

L’Europa ja s’ha anat trencat en tros-
sets. Primer va ser l’Imperi Austrohonga-
rès després de la Primera Guerra Mundial. 
I després la URSS i Iugoslàvia a principis 
dels 90.

I, amb l’excepció de la problemàtica 
d’Ucraïna, no sembla que els nous estats 
n’estiguin descontents.

És per això que anem cap a una nova 
realitat d’Europa. Jo l’anomeno l’Europa 
de les Regions. Regions que no necessària-
ment s’han de crear per un sentiment naci-
onalista, sinó, simplement, per un sentit de 
modernitat, d’evolució.

La Història ens ensenya que no hi 
ha res que perduri per sempre. Va caure 
l’Imperi Romà. Van caure l’Imperi Mon-
gol i Xinès. Va caure la unitat de l’Islam. 
Va caure l’Imperi Carolingi. Van caure 
l’imperi Asteca i Inca. Va caure l’Imperi 
Espanyol. Van caure l’Imperi Britànic i 
Francès. Va caure l’Alemanya Nazi i la 
Itàlia de Mussolini. Va caure la URSS. Va 
caure Iugoslàvia... Cadascun d’ells d’una 
manera diferent. També es van separar 
l’antiga Txecoslòvàquia i Suècia, i va apa-
rèixer Polònia.

Els canvis de fronteres són inevitables 
i això no hauria de suposar conflictes si no 
es volen provocar.

Per això crec que en un futur no gaire 
llunyà Catalunya esdevindrà un Estat (o 
Regió) independent.

Tan sols queda per decidir amb quin 
tipus de relació amb l’actual Espanya....

Oriol Villà i Freixa
Llicenciat en Geografia i Història

Argentona, 22 d’abril de 2019

L’Europa dels Estats té 
data de caducitat. Aquest 

Estats que formen l’Europa 
Occidental i que apareixen 

durant l’Edat Moderna 
s’estan quedant obsolets. És 
per això que anem cap a una 

nova realitat d’Europa.
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Eleccions generals del 10-N
El darrer cop que vaig escriure a la 

nostra revista, va ser per parlar de les 
darreres eleccions locals. En aquell escrit 
vaig intentar fer la meva valoració sobre 
els resultats a la nostra vila, ara en aquest, 
potser seria adequat fer la valoració de 
com s’està desenvolupant l’acció política 
del nou govern municipal. Però trobo dues 
raons per no abordar encara aquest tema: 
una, que potser hem de deixar-li algun 
temps més al nou equip, per veure com 
funciona i l’altra perquè crec que tenim 
un tema més immediat que són les últimes 
eleccions generals.

Personalment he de dir que és de les 
poques vegades que he tingut «una certa» 
satisfacció el dia del resultats. Quasi sem-
pre penso: com pot ser que després del 
què fan i diuen alguns partits polítics, la 
gent encara els hi doni el vot? En aquesta 
ocasió, després de les eleccions d’abril i de 
veure els numerets i les declaracions del Sr. 
Sánchez i companyia durant els darrers sis 
mesos, em deia, si els votants socialistes no 
li fan un cert correctiu i encara el premien, 
molt malament anem. Per això quan el 
PSOE va perdre 700.000 vots i tres diputats 
vaig recuperar un xic la confiança amb 
l’electorat.

Per una altra banda, ens vam desempa-
llegar del pesat del Sr. Rivera; el problema 
és que han estat substituïts pels fatxes de 
VOX. Però hem de pensar que aquests ja 
hi eren, molts amagats en el PP, d’altres en 

Ciutadans, i almenys ara estan més iden-
tificats, són més transparents i no poden 
enganyar tant com abans, quan es presen-
taven disfressats de liberals.

Ara toca fer el nou govern. Sembla 
que guanya credibilitat el pacte PSOE-UP, 
però sabem que no n’hi ha prou que cal el 
suport d’ERC. I vull pensar que, al final, 
aquest es produirà; primer perquè no 
m’imagino que Esquerra Republicana vul-
gui córrer el risc d’unes noves eleccions i 

segon, perquè crec que el PSOE sap que 
necessàriament el problema català s’ha 
d’abordar si vol posar en marxa el país i 
farà passos en aquesta direcció, suficients 
perquè el republicans li donin el suport 
necessari. De totes maneres, el camí que 
es presenta és ple de dificultats. Sabem 
que el Sr. Sánchez no era aquesta l’opció 
que inicialment volia. S’hi troba obligat 
pels resultats electorals produïts el 10-N i 
potser no era la seva opció perquè sap que 
l’aparell del partit és ple d’enemics. No 
oblidem que un cop ja el van defenestrar 
i van ser les bases del partit les qui el van 

salvar. Però l’aparell d’un partit no és tan 
fàcil de regenerar com es podria pensar. 
Si no que li preguntin al Sr. Jeremy Cor-
bin, on el sector més dretà del laborisme 
sovint està més a prop dels tories que del 
seu líder. També se li pot preguntar al 
Sr. Bernie Sanders del partit demòcrata 
americà, on el sector dretà del partit de 
vegades recolza més als republicans que 
als candidats del Sr. Sanders.

O sigui, el Sr. Sánchez tindrà un sector 
del seu partit en contra i també, com és 
lògic, la dreta política, que tots ja coneixem 
el seu tarannà. I, per si això no fos prou, 
els sectors econòmics que cada vegada que 
ensumen alguna mesura social en benefici 
dels sectors populars per millorar la justí-
cia social del nostre país, fan sonar totes les 
alarmes i munten el cristo gros.

El dubte és: tindrà el Sr. Sánchez la 
fortalesa per aguantar les pressions? El que 
hem vist fins ara no ens dona massa confi-
ança. Per aquest motiu, els ciutadans hem 
d’estar alerta i mobilitzar-nos a través dels 
moviments socials per impedir que s’avorti 
aquesta oportunitat d’aplicar una política 
de progrés, com es ve anunciant. 

Bé, per avui ja n’hi ha prou! Al proper 
número de la revista, si em deixen i en 
tenim ganes, parlarem de la nostra vila.

Juli Sanmartín Cabrera
Advocat

Argentona 27 de novembre de 2019

L’ensenyament 
de qualitat
Classes de reforç escolar:
primària, secundària, 
batxillerat, universitaris...

C/ Gran, 84 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

MATríCulA oberTA Curs 2019-2020

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

Us animem a participar en les juntes de l’Associació a fi de posar sobre la taula i poder 
discutir els temes que us preocupen. Com més serem i més participació tinguem, més 
forta serà la nostra associació veïnal. Les reunions se celebren el quart dijous de cada 
mes, a les 20:00h al Casal. També podeu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

Participa!

Quasi sempre penso: com pot ser 
que després del què fan i diuen 
alguns partits polítics, la gent 

encara els hi doni el vot?

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!
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Entrevista a Llucià Gonzalez i Viza

En Llucià, mataroní de naixement és 
veí d’Argentona i d’ofici escultor 

professional, amb quaranta anys d’ex-
periència. Fa tres anys que fou premiat 
amb el diploma a la seva trajectòria com 
escultor pel Grupo Pro-Arte y Cultura 
de Madrid. Es considera una persona del 
renaixement en l’ampli sentit del coneixe-
ment. 

Com varen ser els seus inicis? 
Vaig començar treballant de planxista de 
cotxes, però dec el ser artista i escultor, a 
l’Escola d’Arts i Oficis de Mataró. Concre-
tament al meu mestre el Sr. Antoni Lladó, 
que un dia em va dir: «Hauries d’anar a 

les classes de l’escultor el Sr. 
Moisès Vilella». I així varen 
ser els meus inicis.

Qui varen ser els seus 
mestres? 
La crítica principalment! 
Que ha estat qui m’ha 
alliçonat quotidianament, i 
rendir culte als grans crítics 
que té el país. I a la senyora 

Maria Luisa Borràs i 
González. Cal dir que 

he begut de l’art dels 
escultors: Eduardo 

Chillida i Jorge 
Oteizia. 

Un escultor és un poeta? 
Afirmativament! Les meves obres són 
l’amagatall dels meus sentiments. 

Que el va motivar per decantar-se cap 
el volum? 
Sóc un observador i un admirador de la 
Natura. És la creació més perfecta, a part 
de l’home, que s’ha pogut crear...

En les seves obres hi ha quelcom de 
tòtems? 
Sí, i tant! Un exemple és l’escultura dedi-
cada al vent que es troba ubicada al parc de 
sota el Tecnocampus de Mataró. 

Qui és el seu procés per crear? 
Per descomptat el dibuix i els esbossos en 
constant evolució. 

Amb quins materials treballa? 
Principalment el ferro, l’acer corten i el 
bronze. Degut a una comanda molt impor-
tant vaig haver d’adquirir coneixements i 
especialitzar-me en la planxa de bronze. 

Hi ha tallers i/o forjadors preparats 
per a les seves obres? 
No treballo amb cap d’ells, per la senzilla 
raó que tinc el meu propi taller, i l’obra la 
faig jo mateix. Una de les raons principals 
és per no haver d’explicar l’obra a ningú! 

Actualment hi ha materials nous com 
fibra de vidre i resines, hi sol treballar? 
Categòricament no en vull saber res! És 
l’antítesi de la meva escultura. 

La grandària és importat en l’escultura? 
(Somriu) L’amic Cusachs un dia em va dir: 
«És la gràcia en la justa mesura quan has 
de col·locar l’escultura». Si és més petita 
sembla que hi hagi poc pressupost.

L’escultura ha de donar plaer estètic? 
I tant! L’escultura ha d’ésser provocadora 
als sentiments de qui la contempla. 

Quin són els seus escultor preferits? 
Eduardo Chillida i Jorge Oteizia. 

El volum ha de ser subjectiu o figura-
tiu, abstracte, expressionista...? 
La meva escultura és principalment figura-
tiva i abstracta. 

Dedicar-se a l’art és un acte d’humilitat? 
Penso que la persona ha de ser humil, però 
fem curt a les seves conviccions. 

Què ha après durant el camí? 
A ser molt tossut i a ser fidel als ensenya-
ments que he après en el transcurs de la vida. 

Les seves obres són apolítiques? 
Sí, totalment! 

Com es definiria? 
Un enamorat de la vida i dels bons senti-
ments! 

Si les seves obres parlessin, què creu 
que dirien de vostè? 
Estarien agraïdes per haver-les donat vida. 

Té nous projectes en perspectiva? 
Sí. Anar preparant exposicions, perquè 
entre exposició i exposició, sempre arriba 
algun encàrrec. 

Vol dir alguna cosa que no li hagi pre-
guntat... 
Sí! Què seria la vida, sense poder contem-
plar la bellesa?

Francesc Navarro i Bonamusa

arts i oficis Aquest espai té per objectiu donar cabuda a una sèrie 
d’entrevistes als artistes de la nostra Vila. Entenem com 
a art, en el sentit més ampli de totes i les diverses dis-
ciplines. I per damunt de tot per deixar-ne constància.

Francesc Navarro i Bonamusa
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BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Dr. SamSó 8

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Dissabte de 10:00 a 13:00

 info@hokke.es

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Autoconsum responsable
El passat dia 22 de novembre, el Saló de 

Plens de l’Ajuntament es va omplir a 
vessar. Es tractava de la xerrada organit-
zada per l’Associació de Veïns d’Argen-
tona, sobre l’autoconsum energètic i que 
va desenvolupar en Cristian Suñé de la 
Cooperativa Som Energia.

En l’exposició es va parlar del canvi 
normatiu important que havia suposat 
els últims reials decrets sobre l’autocon-
sum elèctric. Va quedar clar que lluny 
d’una suposada penalització –l’anomenat 
«impost al sol»– del que es tracta és d’im-
pulsar la generació d’energia provinent 
dels rajos solars, mitjançant plaques foto-
voltaiques instal·lades en els habitatges.

Des de Som Energia s’està impulsant 
una sèrie de compres col·lectives, arreu 
del territori de l’estat, liderades pels Grups 
Locals i controlades i garantides per la 
Cooperativa a nivell del seu Consell Rector 
i Equip Tècnic.

Tant és així que el Grup local del 
Maresme-Selva Marítima, ha tirat enda-
vant una compra col·lectiva en aquest 
territori, a fi de poder instal·lar 100 kits 
de plaques solars per als socis que així ho 
desitgin. Actualment ja s’està en la fase 
de selecció de l’empresa instal·ladora, i es 

preveu que a finals de gener de 2020 ja es 
podrà obrir la subscripció dels que vulguin 
entrar en aquesta opció.

En general, la xerrada va ser molt 
didàctica i aclaridora. També per la gran 
quantitat de preguntes que els assistents 
varen fer en el col·loqui. Ja portem, amb 
aquesta, unes quantes xerrades en què 
Som Energia ens ha vingut a parlar dels 
diferents aspectes del consum, producció i 
estalvi energètic.

Des de l’Associació de Veïns d’Argen-

tona apostem perquè els vilatans i vilatanes 
tinguem el màxim d’informació d’aquest 
tema, a fi de ser el màxim responsables 
a l’hora de triar les opcions en termes 
d’energia

El futur ens requereix apostar per 
aquest tipus d’energia i per una eficiència i 
reducció del consum, si volem minorar els 
efectes del canvi climàtic i ser respectuosos 
amb el medi.

Associació de Veïns d’Argentona

BONES FESTES

Bones 
Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!
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Reflexions tot caminant (i 4)
Galícia

Trepitjar pausadament la «pell de brau» 
en el seu extrem nord-oest, té un 

encant especial. La màgia d’aquesta terra 
que albira el mar, però que encara no el veu, 
les valls profundes i verdes que conformen 
la Galícia interior, donen al caminant una 
energia difícilment explicable.

El Camino entra a les terres gallegues 
per el port de O’Cebreiro (1300 m). Allí ens 
vàrem trobar amb un temps inhòspit. Fred, 
boira pixanera que et mullava arreu i per 
si no fos prou, un vent glaçat que quasi 
ens feia trontollar. Per fortuna de seguida 
a l’anar baixant cap al fons de la vall, la 
cosa millorà. Després, els següents dies, 
tindríem un temps esplèndid de sol i calor.

Segurament pel fet de ser l’últim tram 
d’aquesta singladura que va començar 
la primavera de fa tres anys, et crea una 
il·lusió i unes ganes de captar-ho tot en 
tota la seva magnitud d’una forma quasi 
exagerada. L’orografia és molt particular 
i totalment diferent de la resta: valls molt 
tancades amb pujades i baixades que et 
trenquen les cames. Un bosc verd i frondós 
arreu conformat, primer, per rouredes centenàries, castanyers, 
boix grèvol, i alguna altra espècie, i després les extensions d’euca-
liptus amb uns troncs majestuosos i unes alçades que no deixaven 
veure el cel. Aquesta espècie, no autòctona, introduïda per a la 
seva utilització com a base de l’obtenció de cel·lulosa, és la que 
provoca molts dels incendis en aquesta zona.

La població està molt disseminada, agrupada en concellos que 
contenen infinitat de veïnats d’unes quantes cases al voltant de 
petites esglésies de pedra, molt característiques. La gent és ama-
ble i s’obre al foraster així que hom s’hi apropa. Un dia a l’alberg 
on paràvem, vaig anar a estendre quatre peces de roba al darrera 
de la casa on hi havia l’hort i unes quadres d’aviram. Tot d’una 
sento un xiscle, i em surt l’àvia de la casa amb un conill agafat per 
les potes del darrera i les del davant amb cada mà: «no se dejaba 
coger» em diu rient. Jo li responc que l’animal ja s’ensumava on 
aniria a parar. Fem un comentari del fet i li refereixo imatges de 
la meva infantesa, de quan matar un conill o un cap d’aviram era 
una cosa habitual de les cases on vaig viure fins gran. La dona 
em respon que ara per fer el que anava a fer, ha de vigilar que 
cap pelegrino no se li ofengui, car hi ha persones que això de 
sacrificar un animal que has cuidat i engreixat precisament per a 
aquest fi, no ho entenen. No sé que deuen pensar quan es mengen 
un frankfurt o una hamburguesa en un d’aquests establiments 
tant publicitats. Segurament no pensen res: amb una mà al mòbil, 
l’altra a l’entrepà, i el cap ves a saber on.

El traçat del camí sovint passa per les anomenades corredoi-
ras, que són camins vorejats de paret seca que amb els anys s’ha 
anat cobrint de molsa, ribetejat per roures i castanyers magnífics. 
Aquestes s’empren també per conduir el bestiar, vaques sobretot, 
cap a les cledes on pasturen.

Un dia a l’entrada del poble de Ligonde, en un pati al davant 
de la casa, una parella gran estaven batent mongetes seques. La 
dona agafava les ja batudes amb un paner, i alçant-lo les trabo-
cava en un altre a fi que l’aire s’emportés la farda. Aquí ho faríem 

amb un garbell, vaig pensar. Llavors 
m’hi apropo i els pregunto per la vari-
etat de llegum que estan recol·lectant: 
son habucos blancos, i m’ensenya una 
embosta. És un tipus de mongeta mit-
jana, totalment rodona que no n’havia 
vist mai per les nostres contrades. N’hi 
demano un grapat i l’home tot cofoi me 
les allarga i, a més, em fa tota l’explica-
ció de com les he d’assecar i guardar i 
després de com i l’època de sembrar-les 
i tot un munt de detalls. M’agrada la 
proximitat d’aquestes persones senzilles 
però amb una saviesa incommensurable.

Després de passar per diferents 
poblacions entre elles: Portomarín, amb 
el seu embassament del riu Miño, que és 
una població nova (de l’any 1963) car la 
presa va negar el poble primitiu i només 
varen salvar l’església i dos o tres edifi-
cis dels més emblemàtics; Melide, que és 
lloc de conjunció del camí francès amb 
el del nord que recorre tota la cornisa 
del Cantàbric; i d’altres més petites que 
trobàrem per entremig, finalment ens 
apropem a la ciutat esperada: Santiago 
de Compostela.

Des del Monte do Gozo s’albira la població al fons. L’apro-
pament serà llarg i feixuc. El sentiment guanya al cansament i, 
finalment, després de carrers de l’extraradi de la ciutat, al tombar 
la cantonada d’un de més estret, ja al començament del casc antic, 
veiem la punta d’un del dos campanars de la catedral. El cor em fa 
un salt: ja hi hem arribat.

De totes les sensacions i percepcions rebudes a l’haver cami-
nat al llarg d’aquesta ampla geografia, des de les muntanyes de 
la frontera navarresa fins ara a la Galícia més occidental, em 
vull quedar amb les persones. L’haver pogut parlar, contemplar i 
conèixer, ni que fos per uns moments a les persones que són de 
cada comarca, poble o veïnat i de les persones que d’arreu del 
món discorren per aquest camí mil·lenari, és el tresor que gelosa-
ment guardaré i recordaré sovint, segurament durant el que em 
quedi d’existència.

Joan Culubret i Missé

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

Bones 
Festes!
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A les persones se les considera una mercaderia
El passat 17 de novembre la Plataforma 

«Aturem la Llei Aragonès», on hi estan 
representades més de quaranta entitats 
que, a nivell de Catalunya, defensen els 
drets socials 100% públics i de qualitat, van 
fer una crida de mobilització a la ciutada-
nia per fer una manifestació a Barcelona 
que sortís de la Conselleria d’Economia 
fins arribar a la Plaça Sant Jaume.

Una d’aquestes entitats va ser Marea 
Blanca que és el paraigües on s’aixoplu-
guen la majoria de plataformes organitza-
des que defensen una sanitat, en totes les 
seves branques i els àmbits, de titularitat 
i gestió pública al 100% en tot el territori 
català.

Per què aquesta crida?
A nivell sanitari les retallades estan 

molt avançades des que l’any 2010/11 es 
van començar aplicar. Però, en aquests 
moments, volen fer un altre cop de timó 
per acabar d’arrodonir el què es va comen-
çar a desmantellar i deixar en la mínima 
expressió els serveis públics.

Per poder fer això, s’ha posat en marxa 
un projecte de Llei de Contracte de Serveis 
a les Persones (LCSP) coneguda com la 
«Llei Aragonès».

Què és aquest projecte de Llei?
Aquest projecte va néixer sense massa 

soroll l’any passat, fins que entitats edu-
catives com la FaPAC1 varen començar a 
donar la veu d’alarma. Aquesta Llei s’em-
porta d’un cop de Decret, si s’aprova, els 
Drets Socials Bàsics que encara ens queden 
a la ciutadania desprès de tots aquests anys 
de retallades. 

Què vol dir això?
Això vol dir un canvi de model social 

per a la ciutadania en què els seus drets 
bàsics com sanitat, educació, benestar 
social, dependència i família... i un 
llarg etc. quedaran en mans d’empre-
ses privades, és a dir del mercat.

Les persones, que som les que estem 
a dins d’aquest context social, passarem a 
formar part d’un mercat i, com a tal, serem 
una mercaderia.

A nivell sanitari perquè ens fem una 
idea de què vol dir tot això, la FoCAP 2 ens 
diu “hi ha serveis contractats amb entitats 
privades, amb o sense ànim de lucre, com 
són: transports sanitaris, servei d’emer-
gències mèdiques (SEM), alguns hospitals, 
alguns centres de salut, serveis de bugaderia, 
hostaleria... i altres.

(1) FaPaC: Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalunya.

(2) FoCAP: Fòrum Català de l’Atenció Primària.

Però amb aquesta llei, que implica 
un nou escenari legislatiu, es facilita més 
encara la possibilitat del buidatge de serveis 
que ara són en mans d’entitats públiques i 
que suposaria un pas de gegant en el des-
mantellament del Sistema Públic de Salut.”

A quins serveis pot afectar? 
(Segons BOPC3)
A nivell de contractació de serveis 

sanitaris: Serveis d’urgències, serveis 
d’hospital de dia i d’hospitalització a domi-
cili, serveis de rehabilitació hospitalària 
i ambulatòria, serveis de cirurgia major 
ambulatòria, serveis d’atenció primària de 
salut... i molts més.

Serveis d’atenció especialitzada 
d’àmbit comunitari: Serveis de centre 
de dia, serveis d’atenció a la drogodepen-
dència, serveis d’oxigen teràpia, serveis 
dirigits a pacients sociosanitaris a través 
de dispositius específics, serveis de trans-
port sanitari, inclosos els destinats a la 
cobertura d’esdeveniments i el transport 
adaptat, serveis municipals de salut... etc. 
 � Serveis educatius i de formació: Ser-

veis d’educació especial, serveis d’en-
senyament preescolar, serveis escolars 
diversos, serveis d’ensenyament per a 
adults i altres serveis d’ensenyament...

 � Tot plegat es comptabilitzen més de 150 
serveis públics que passarien a mans de 
gestió privada. 

 � Segons la FoCAP: Catalunya ja dedica 
el 24,8% del pressupost sanitari a la con-
tractació amb empreses privades, molt 
per sobre de la resta de les comunitats 
autònomes. Immediatament per darrera 
tenim Madrid en un 11,7% i les Balears 
en un 10,04%.

(3) BOPC: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

A nivell de residències geriàtriques 
per a la gent gran, a Catalunya, de 
públiques n’hi ha poquíssimes, ja que la 
majoria són privades i només tenen unes 
quantes places concertades amb la Gene-
ralitat. Els preus d’una plaça privada en 
una residència oscil·la entre 1.800 €/mes 
a 2.200 €/mes.

Qui podrà o pot pagar-s’ho?
Al Maresme, només hi ha una 

residència 100% pública que es troba a 
l’avinguda Gatassa de Mataró. 

Amb tot aquest panorama ens abo-
quem, com diuen alguns, a un model social 
neoliberal. 

 I això de neoliberalisme què vol dir?
Posaré alguns punts que he mirat a la 

Viquipèdia:
L’estat no ha d’intervenir en la regu-

lació del comerç exterior ni en els mercats 
financers. La lliure circulació de capital 
garanteix l’assignació més eficient dels 
recursos a nivell internacional.

L’estat no ha de competir amb la ini-
ciativa privada. Tots aquells serveis que 
puguin ser oferts pel sector privat han 
d’ésser privatitzats. 

La protecció social garantida per l’estat 
del benestar i les polítiques redistributives 
són negatives per al desenvolupament 
econòmic.

.......

En aquests moments aquest projecte 
de llei no està aprovat i esperem que no 
s’aprovi. Tot i que, a nivell sanitari, ja fa 
anys que s’estan externalitzant serveis, 
privatitzant-los mitjançant els Consorcis o 
Fundacions.

Caterina Alsina Parnau

Capçalera de la manifestació del dia 17 de novembre
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Per aquestes dates, fa gairebé quaranta anys, en la revista Llaç de Nadal i Reis 1980/81, núm. 53-54, el recordat amic Alfons Güell escrivia un dels seus relats entranyables. Recordava una nit de Reis interminable de l’any 1939. 

D’aquesta nit fa més de vuitanta anys!

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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Argentona Vila Florida (¿?)

Tenim un cartell a l’entrada del poble 
que ens atorga «tres Flors d’Honor» 

com a vila florida. Poques poblacions del 
nostre entorn tenen aquesta qualificació. 
De dues n’hi ha un grapat però de tres, 
això ja és l’excel·lència i, és clar, no tothom 
ho pot aconseguir. 

«Vila Florida» no vol dir només que hi 
hagi jardinets i flors per les places i racons 
de la vila, ni que es facin catifes a la Diada 
de la Flor, vol dir també polidesa, neteja i 
endreçament dels espais públics, del mobi-
liari urbà, etc. 

A més, som un poble que sempre està 
de festa, estiu o hivern, plogui, nevi o faci 
vent i això el converteix en un lloc super-
guay que diuen ara.

Fins i tot tenim uns reglaments muni-
cipals, unes Ordenances de Convivència 
Ciutadana, de les que en transcric uns 
paràgrafs annexos, les quals estan més 
que treballades i quasi no deixen res sense 
ordenar o endreçar. 

És realment un goig viure en aquest 
poble en les condicions que refereixo, si no 
fos que –ai! El si no fos– el que està escrit 
no es correspon sovint amb la realitat que 
ens toca suportar dia rere dia.

Només demano que feu l’exercici 
de mirar aquestes imatges i després us 
llegiu les ordenances. Amb això ja en 

tindreu prou, o quasi bé prou. Si us en cal 
un xic més, podeu pensar en l’absència 
de sorolls dels tant escadussers petards 
que es tiren a la via pública en raríssi-
mes ocasions, o en els inusuals cotxes 
que circulen només de tant en tant pels 
carrers més cèntrics i estrets destinats als 
vianants, per posar solament un parell 
d’exemples.

En fi, l’escrit d’avui havia de ser «curt i 
ras», doncs ja està!

Argentona Vila Florida: que guay!!!
PD. Per a una informació més exhaustiva, 

les ordenances completes les podeu trobar a 
la seu electrònica de l’Ajuntament d’Argen-
tona. Val la pena fer-hi una ullada, de debò!

Joan Culubret i Missé

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 31 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 618 48 88 82

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.

Nova 
adreça!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

Capítol III 
Neteja de la via pública

Article 28.- 1. Tots els habitants del Municipi són obligats a captenir-se de tal 
manera que pugui aconseguir-se la màxima neteja i decòrum públics.

[…]

Article 30.- 1. En relació a la via pública i solars sense edificar és prohibit 
expressament:

[...]

h) Dibuixar-hi o d'escriure-hi, sigui quin sigui el mitjà, així en els seus elements 
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com en murs i parets 
d'edificis.

i) Col·locar-hi o enganxar-hi cartells, o de fer-hi qualsevol activitat publicitària, 
tret dels llocs expressament autoritzats per l'Ajuntament.

j) Col·locar-hi pancartes, tret dels períodes electorals i sempre en els llocs 
expressament autoritzats. En cas d'esdeveniments populars, cívics, socials 
o polítics de qualsevol tipus i períodes electorals, l'Alcaldia podrà autoritzar-
ne la col·locació; en cap cas, es podran col·locar pancartes i banderoles en 
les palmeres de tot el terme municipal.
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Descobrim 
Iceland
Iceland, significa terra de gel. Va ser 

colonitzada pels vikings sobre l’any 870 
per Ingolfur Arnarson, fugitiu de Norway. 
Algunes referències diuen si abans hi 
varen fer algunes incursions els Irlandesos. 
També sembla que des d’Iceland els vikings 
varen saltar a Gröenland i a la costa de Ter-
ranova però hi varen durar poc perquè els 
nadius els varen foragitar. Les noves que 
varen anar enviant a Norway anunciant 
el descobriment d’una nova terra varen 
anar corrent pels països europeus, arribant 
uns anys més tard a les oïdes d’en Colom. 
He tingut el goig de viatjar a Iceland dues 
vegades, la primera l’any 2017 i la segona 
l’any 2018, en totes dues ocasions amb 
Natura. D’aquests dos viatges i dels conei-
xements que m’han donat, m’ha semblat 
interessant deixar un document escrit de 
les meves impressions sobre el país i sobre 
el què s’ha de veure, com a mínim. A qui 
s’aventuri a llegir aquest escrit li recomano 
ho faci amb un mapa a la mà i llegeixi els 
noms poc a poc. 

Iceland és un lloc que s’hi ha d’anar, sí 
o sí, com a mínim un cop a la vida i si es 
pot 2 o 3 o 4 cops, no te l’acabes, i a més 
a més està relativament a prop de casa: 
unes 3 hores de vol. A cada mes les coses 
canvien, si hi vas al juliol pots veure unes 
coses, a l’agost unes altres i entre setembre 
i març la gran perla: les aurores boreals. 
L’origen de l’illa és degut a les efusions 
volcàniques de la Dorsal Atlàntica que la 
travessa pel bell mig. El vulcanisme en 
general i en particular l’ascens del magma 
de cada volcà li confereixen un caràcter de 
marcada sismicitat. 

Keflavik. És l’aeroport, el primer que 
veus des de la finestra de l’avió quan hi 
arribes: al taulell de facturació important 
demanar la finestra banda dreta per poder 
gaudir de la vista aèria de les grans glace-
res: Vatnajökull és la més gran i la més 
característica. Si està nuvolat, dues pedres, 
però queda la possibilitat de demanar la 
finestra banda esquerra a la tornada. 

De Keflavik es pot anar directe cap a la 
península on hi ha el volcà Snaefells (el de 
Juli Verne), però també la platja de Ytri-
tunga on es pot veure foques, els poblets 
de Hellnar i Arnstapi i el seu museu, 
molt interessant; la Vatnshellir cave, una 
cova volcànica vertical a la que s’accedeix 
a través d’unes escales (25€).També la costa 
de Djupalonsandur i les seves columnes 
basàltiques amb arcades resultat de l’erosió 
marina. Tot això a la costa sud, però a la 

costa nord de la península cal aturar-se a 
Grundarfjordur i contemplar des de la 
cascada la Kirkjufell, una esvelta mun-
tanya de 425 m d’altitud a ran mateix del 
mar. De fet tota l’illa té un règim plujós i 
ventós de manera que cal anar preparat 
amb pantaló i jaqueta impermeable a 
banda d’un paraigua per cobrir la càmera 
de fotos, però aquesta península, per la 
seva configuració orogràfica i els vents 
marins de sud, és com l’orinal d’Iceland, 
sempre hi plou. 

La península Vestfirdir, al NO, amb 
tres grans digitacions curulles de fiords és 
un territori que el visita molt poca gent; 
resulta un tant feixuc resseguir les carre-
teres que transcorren pràcticament només 
al llarg de la dentada costa. Tanmateix, 
això fa que sigui un lloc molt interessant 
d’anar-hi. Molta fauna i molta flora. Hi ha 
algunes zones de la Iceland més severa-
ment turística, que hi has d’anar de cantó 
per a poder passar.

Saltem a la Península Vatnsnes: a la 
costa oest, la població Hvammstangi 
amb supermercat i estació de servei, (en 
endavant ES), i resseguint la costa cap al 
N (C711) platges de foques i gran quantitat 
d’ocells. A poc de tombar el cap Nestà, 
Hvitserkur, una arcada de roca basàltica 
en equilibri desafiant dins el mar i Borgar-
virki una mena de talaia rocosa. Al sud, 
mes avall de la C1, la cascada Kolufoss.

Seguint la C1 cap a Varmahlid: veure 
Vidimyrichurch una esglesiola de les 
més antigues (sIX-X) i al N, Glumbaer 
una recreació d’una antiga granja. Reco-
manable seguir cap al N, Saudarkrokur, 
i travessar les maresmes de desguàs del 
riu Heradsvötn que drena les aigües del 
Hofsjökull (jökull=glacera). Següent 
parada, Akureyri, al fons de l’Eyjafjor-
dur. S’hi pot dinar bé al Restaurant 

Bautinn per exemple, visitar la llibreria-
cafè del davant i passejar pels carrers de 
l’entorn i el port. També l’església, alçada 
dalt d’un turó, amb magnífica vista sobre 
el port.

Godafoss, Myvatn, un pac de perles 
del país. Skutustadir, Dimmuborgir 
i el seu caos volcànic, el volcà Hverfall, 
Grotagia. A la població Reykjalid, super-
mercat i ES. Encara per la C1, les solfatares 
d’Hverarstrond. A nord d’aquest punt per 
la C863, el volcà Krafla, la llacuna verda i 
una passejada de 30’ pel caos de lava cap 
a les solfatares de Leirhnjukur. Relaxant, 
un bany a les aigües termals de Jardbodin 
(3000 a 4300Kr). Estem al bell mig de la 
fractura de la Dorsal Atlàntica.

Husavik: matinar per ser-hi a les 9 i 
agafar l’embarcació que duu a l’illa Háey 
on hi ha una colònia de milers de frarets 
(puffins, Fratercula artica) i a veure balenes 
(80 €/persona). En una terrassa, amb mag-
nífica vista al port, un Fish and Chips i una 
gerra de cervesa; a repetir. Recomanable 
seguir la C85 a N, una parada a Lónsós, una 
immensa platja negra del delta interior del 
riu que drena les aigües del vessant nord 
del Vatnajökull. Imperdible (perla) Hjo-
dakletar (F862), les seves terres vermelles 
i les estructures rebregades de columnates 
basàltiques. A veure sí o sí, Asbyrgi cliffs, 
una digitació deprimida envoltada de 
penya-segats i la llacuna verda del final. 
Bell mostrari de fauna i flora. Seguint la 
ruta cal agafar la pista C864 per anar cap 
a Dettifoss (és molt millor veure-la per 
la banda de llevant, no pas per la 862) i 
més endavant retrobar la C1. Si una part 
important de les carreteres del país són 
pistes sense asfaltar, aquesta ho és en tota 
regla, són 78 km d’una certa severitat on 
més d’un hi ha deixat alguna roda. En 
llogar el vehicle és important comprovar si 
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duu roda de recanvi; també, dit sia de pas, 
deixar constància de tots els defectes que 
pugui tenir el vehicle als exteriors. 

No hem parlat de la gent. Per la meva 
percepció personal, en general, no he tro-
bat que sigui un personal de marcada afa-
bilitat. Més aviat l’he notat de tracte una 
mica eixut, de mirada un tant altiva i amb 
no excessives ganes de fer-se entendre. 
Tanmateix hi ha de tot.

Fins a Egilsstadir, uns 140 km sense 
trobar res a part de carretera i paisatge 
volcànic. Estem ja a l’extrem E. Interes-
sant destinar un dia a anar resseguint els 
fiords (aquí em paro, aquí m’aturo) fins a la 
població de Djupivogur, petita però amb 
un portet, ES i botiga de queviures. Reco-
manable el ferri fins l’illa Papey, paradís 
d’ocells i foques. Fins al far de Hvalnes, 
per anar parant, i al far parar del tot i des-
tinar un parell d’hores a resseguir la llenca 
de sorra de Lónsfjördur, amb mar a banda 
i banda; cignes i altres aus, i flora de platja 
interessant. Si no hi ha núvols, magnífica 
vista de les altes muntanyes (Ydrifjordur 
888 m) a ran de mar. 

Interessant destinar 2 h en fer un puja/
baixa per la pista F980 fins a Lónsoraefi. 
Magnífica vista; comencem a veure ja el 
Vatnajökull.

Hofn: parada segura, Fish&Chips de 
categoria, per fer sobretaula amb un bon 
cafè. 

Entrem ja en ple domini del Vat-
najökull. Directes cap a una altra de 
les perles: Jökullsarlon, la llacuna dels 
icebergs. 285 m de fondària resultant 
de l’excavació de la llengua glaciar més 
propera al mar del «Vatna». En fondre’s 
i retrocedir el front, va quedar l’excavació 
relicta i reomplerta per aigua. Si es pot i hi 
ha alguna cova de gel formada (es formen 
i desapareixen en relativament poc temps), 
recomanable una visita amb guia. Les coves 
de gel es formen en llocs poc accessibles.

Destinar una hora a pujar fins al peu de 
gelera Svinafellsjökull i un matí a trescar 

per Svartifoss amb magnífiques vistes de 
l’Skaftafellsjökull. A partir d’ací, 100 
km d’Skeidararsandur, una immensa i 
espectacular platja de 30 a 40 km de fons, 
amb ponts d’alta vulnerabilitat física. En 
cas d’erupcions i de fosa sobtada del gel, 
els ponts acostumen a desaparèixer per 
les riuades desbocades; si t’hi trobes, has 
de recular i donar tota la volta a l’illa a 
l’inrevés i tornar per on has vingut. No és 
inhabitual.

Imperdible Fjadrargljufur canyó per 
la F206 i amb vehicle 4x4 Fagrifoss i Laki, 
ja passat el Vatna.

Zona Myrdalsjökull, molt calenta: 
el volcà subglacial Katla, monitoritzat 
contínuament per la seva activitat i a ran 
mateix l’Eyjafjallajökull que fa uns pocs 
anys va mantenir en escac mig món per les 
cendres resultants de la seva erupció. La 
C1 passa a ran mateix d’ambdues glaceres. 
A veure: Vik (supermercat i ES), la platja 
i des de lluny l’església dalt d’un turó; 
Reynisdrangar platja negra i columnates 
basàltiques amb dues coves; Dyrholaey 
reserva de frarets; gelera Solheimajökull 
(C221), Skogafoss i Kavernufoss, Selja-
landsfoss. 

Sortint del port de Landeyjahöfn 
recomanable un dia de navegació per 
veure l’illa Heimaey i més a mar obert la 
de Surtsey que va sorgir l’any 1978 per 
erupció. 

A l’interior, a N del Myrdalsjökull, 
Landmannalaugar, es mereix dos dies, 
espectacular! S’hi arriba per la C32; millor 
anar-hi amb un 4x4, s’ha de travessar 
diversos rius. Per la mateixa C32 s’accedeix 
a Haifoss, una profunda mega-esquerda 
amb diverses cascades i arc de Sant Martí 
assegurat si fa sol; s’hi arriba amb vehicle 
normal, amb una certa cura en la conduc-
ció. Hi trobem gencianetes, que al Pirineu 
les trobem sobre els 2000 m. Veure sí o sí. 
És ben curiós que les flors que trobem a 
Iceland en general, a casa, les trobem al 
Pirineu.

A Sud de Langjökull, i per la C30, 
Gullfoss i Geysir. El Geysir continua de 
moment funcionant si aconsegueixen no 
espatllar-lo com ja varen fer amb un altre. 
Més a prop ja de Reykjavik, i a N del llac 
Thingvallavatn, el Thingvellir Nat. Park, 
l’antic Parlament i un tram de l’esquerda 
de la Dorsal Atlàntica. 

A la costa, el poble d’Eyrarbakki, i 
les maresmes d’Ölfusá amb gran quantitat 
d’aus.

Ja per tancar el cercle, abans d’arribar 
a Reykjavik, per la C42, les solfatares 
Krysuvik, el paisatge volcànic de Reyk-
janes i el llac Kleifarvatn.

ReykjaviK: veure l’església Hallgrims-
kirkja, l’Ajuntament i el llac, el museu 
nacional d’Iceland, el port i l’edifici Harpa, 
i perdre’s pels carrers a l’entorn de l’es-
glésia i el port, Laugavegur... Interessant 
Reykjavik de nit. 

Entre octubre i març, les aurores bore-
als; el millor lloc, l’àrea del Myvatn. 

Notes d’interès:
1 Kr = 0.0072€ (15.10.19) 
1 € = 139Kr
El menjar de restaurant i la beguda en 

general són cars. Una cervesa de llauna 
33cl, 7 a 9 €, un menú normalet 18 a 24€. 
Gasolina/gasoil aprox 1.70€/l. Interessant 
dur menjar envasat al buit.

 Toni Batlle

Glacera Vatnajökull

Bones 
Festes!

BonEs FEstEs!
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Burriac, un castell amb fantasma
Costa d’imaginar que les plàcides i asso-

lellades ruïnes de Burriac hagin pogut 
inspirar històries de fantasmes al més pur 
estil de castell escocès... 

O francès... perquè va ser el novel·lista 
Charles Nodier, un dels introductors a 
França de la literatura romàntica i fantàs-
tica, el qui va dotar el nostre castell d’un 
espectre de llegenda.

Nodier havia estat en diverses ocasions 
a Catalunya i fruit d’un d’aquells viatges 
va escriure, l’any 1836, Inés de las Sierras.

El conte, una mica rocambolesc, 
pateix la típica manca de rigor que els 
estrangers —fins i tot els francesos, tan 
propers geogràficament— solen mostrar 
respecte a la cultura i la societat catala-
nes. No s’explica d’altra manera que els 
protagonistes d’una història situada als 
voltants de la capital del Maresme portin 
noms tan castissos com Ghismondo i Inés 
de las Sierras. 

La història, situada a l’any 1812, narra 
les tribulacions de tres oficials de l’exèrcit 
napoleònic que, viatjant de Girona a Bar-
celona, la Nit de Nadal són sorpresos per 
una terrible tempesta i es veuen obligats a 
aturar-se a Mataró. A causa de la manca 
d’allotjament, no els queda més remei que 
anar a passar la nit a l’únic edifici buit que 
hi ha a la contrada: el castell de Burriac.

El text no especifica que sigui aquest, 
el nom del castell. L’anomena, per contra, 
«castell de Ghismondo». 

Però, per deducció, és evident que no 
pot ser cap altre que Burriac: 

«El castell de Ghismondo no es troba a 
més de tres quarts de llegua d’aquí» (és a dir, 
a uns quatre quilòmetres de Mataró).

«Mentre anàvem així parlant, havíem 
arribat fins el camí del turó, pedregós i 
impracticable». 

«(...) un llamp encegador va estripar el 
cel, mostrant-nos les blanques muralles del 
vell castell, amb els seus merlets agrupats com 
una multitud d’espectres, sobre una immensa 
plataforma de roca llisa i relliscosa».

L’edifici, abandonat des de fa segles («el 
cotxe va entrar a una avinguda, les llambor-
des de la qual no havien grinyolat sota el 
pes d’una roda des del regnat de Ferran el 
Catòlic») està en ruïnes i és pintat amb els 
colors més sinistres que la literatura gòtica 
és capaç de combinar: tempestes, tenebres, 
finestres buides, runes, boira, pols, deso-
lació... També la llegenda que envolta el 
terrible edifici és de les de sucar-hi pa:

Tres-cents anys enrere Ghismondo, un 
noble de mals hàbits, s’havia retirat al cas-
tell després d’obligar la seva neboda Inés a 
casar-se amb ell. 

Cada any, per Nadal, Ghismondo 
organitzava una tremenda orgia. I en una 
ocasió, com que Inés li va retreure la seva 
vida dissoluta, ell li va llevar la vida d’una 
punyalada.

Un any més tard, quan Ghismondo i els 
seus amics repetien l’orgia nadalenca, el 
fantasma d’Inés de las Sierras se’ls va apa-
rèixer, cridant: «Sóc aquí!». Tot seguit va 
tocar el seu marit i els hostes amb la seva 
mà ardent i els va reduir a cendres. Des 
d’aleshores, el castell resta maleït i cada 
any, la Nit de Nadal, Inés de las Sierras 
retorna d’entre els morts...

La gent de la contrada —és a dir, mata-
ronins, argentonins i cabrerencs— no s’hi 
acosten per res del món:

«—Al castell de Ghismondo! —va repetir 
Bascara, amb to llastimós—. Saben, senyors, 
què és el castell de Ghismondo? Ningú no 
hi ha penetrat impunement sense haver fet 
un pacte previ amb l’esperit del mal, i no hi 
posaria un peu ni per tot l’or del món.» 

Val a dir que, malgrat aquestes reticèn-
cies, els soldats napoleònics no s’estan de 
pujar fins el castell i passar la nit entre les 
ruïnes, tot celebrar-hi el Nadal. 

I, és clar, a la mitjanit senten una veu 
femenina que exclama: «Sóc aquí!».

«A l’instant vam distingir a la part 
menys il·luminada de l’estança un blanc 
fantasma que corria cap a nosaltres amb 
increïble rapidesa, i que, en arribar al costat 
nostre, va deixar caure el sudari. Va passar 
entre nosaltres, que érem dempeus, amb la 
mà a l’empunyadura de les nostres espases, i 
va seure al lloc d’Inés.»

Una fantasma amb totes les de la llei! 
Bella, tètrica, esgarrifosa, lluint al pit la 
cicatriu d’una punyalada... 

Potser l’any que ve, quan s’organitzi 
el Burriac Extrem, es podria plantejar una 
estada nocturna entre les ruïnes del cas-
tell... a veure si s’apareix Inés de las Sierras. 

Aleshores sí que els participants corre-
rien de valent!

Sylvia Lagarda-Mata

Coberta de la novel·la Inès de las Sierras (1836), 
de Charles Nodier 

Escudella de Nadal
Aquesta nit he somiat que era Nadal, 

els infants al carrer cantaven nadales, 
els carrers lluïen il·luminats amb milers 
de bombetes, els aparadors brillaven 
amb cistells nadalencs plens de torrons, 
pernils, neules i vi ranci. Tota la quitxalla 
tenia la cara embadalida, la gent es donava 
la mà i es desitjava bones festes. De cop 
he vist el mas dels meus pares. He vist 
la mare fent l’escudella, i aquella pilota 
que feia amb un tall de cuixa de xai i un 
pa sencer per poder fer moltes pilotetes 
per omplir l’estómac d’aquells vuit fills; 
aquell coll de gallina que partien en tres 

trossos i a ella sempre li tocava la cresta. 
I que bona era aquella escudella! Mai més 
l’he menjada de tan bona, al darrera no 
hi havia pollastre rostit ni farcit però sí 
que hi havia aquell torró de massapà que, 
pel sol fet de sortir de les seves mans, era 
boníssim.

He vist la mare al costat d’un llum 
d’oli plena d’ensomni, de vegades li queia 
una llàgrima cara avall, altres se li pintava 
un somriure als llavis i jo li preguntava: 
–Mare, en què pensa? –En res, somnio.– Jo 
em preguntava: somniarà en aquells cis-
tells plens de viandes?

Però els somnis són capritxosos i em 
varen tornar al mas i vaig veure un pes-
sebre, la mare, el pare i la filla petita, que 
era jo, i els pastorets, que eren els meus 
germans, i he sentit una gran placidesa. 
He sentit música celestial. Els ocellets 
cantaven: «Al·leluia. Al·leluia», i he vist 
aquell nen tan petit despulladet, tremolant 
de fred. 

I, què curiós!, aquell nen també era 
pobre. I així, amb un somriure als llavis, 
m’he despertat.

Alfonsa Charles
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Pulmonia o pneumònia?

Aquesta és una pregunta que sovint fan 
els pacients al metge que els tracta. 

La resposta és que és la mateixa malaltia. 
Es tracta de la infecció respiratòria més 
greu que hi ha. Pulmonia és el nom comú 
amb el que es coneix la malaltia, mentre 
que pneumònia és el nom tècnic derivat 
del llatí (pneumo: pulmó) que fem servir 
els metges. La pneumònia és una forma 
d’infecció respiratòria, no l’única. La 
pneumònia afecta el teixit pulmonar, als 
alvèols. La bronquitis afecta als bronquis, 
la laringitis a la laringe, etc.

És una malaltia freqüent? Qui la 
pateix?

És difícil conèixer amb certesa la 
incidència real d’aquesta malaltia. En 
estudis fets amb una base poblacional real 
(no referida a poblacions concretes de 
pacients o a institucions sanitàries espe-
cífiques) es calcula una incidència que 
oscil·la entre 1,6 i 13,4 casos per cada mil 
adults i any. Aquesta incidència és major 
en nens menors de 5 anys i en adults de 
més de 75 o en persones instituciona-
litzades. Certes malalties com pot ser la 
bronquitis crònica afavoreixen l’aparició 
d’una pneumònia.

Quins símptomes dona? Quan cal 
pensar que tenim una pneumònia?

Els símptomes fonamentals són febre 
alta (>38,5º), d’inici sobtat, sovint amb 
esgarrifances de fred; acompanyada de 

tos amb mucositat purulenta i dolor de pit 
al tossir i a l’agafar l’aire. Una exploració 
física realitzada per un metge pot fer el 
diagnòstic de sospita; però per confirmar 
el diagnòstic es necessita fer una radio-
grafia de pit, on en cas afirmatiu s’obser-
varà una substitució del negre habitual 
de l’aire pulmonar per una taca blanca 
corresponent a la inflamació del teixit.

Si tinc una pneumònia haig d’in-
gressar a l’hospital?

Això depèn de la gravetat de la 
mateixa i de les condicions de base del 
pacient. Moltes pneumònies es poden 
tractar ambulatòriament amb antibiòtics 
orals. Són símptomes de gravetat i de 
necessitat d’anar ràpid a Urgències la 
falta d’aire (insuficiència respiratòria, 
una freqüència respiratòria superior a 20 
inspiracions per minut), la desorientació 
o el deliri i la hipotensió. Acostumen a 
ingressar a l’hospital entre el 50 i el 90% 

dels casos segons les diferents sèries que 
han estudiat aquest fet.

Què causa la pneumònia?
La pneumònia és una malaltia infecci-

osa causada fonamentalment per bacteris 
(neumococ...) i virus (v. de la grip, ade-
novirus, v. sincitial respiratori...). Ocasio-
nalment, en pacients molt immunodepri-
mits podem tenir pneumònies causades 
per fongs. Alguns irritants respiratoris 
i tòxics pulmonars poden causar també 
inflamació del teixit pulmonar. En aquest 
cas, parlem de pneumonitis.

Què puc fer per no agafar una 
pneumònia?

Són molt importants els hàbits 
higiènics de la boca. Una bona salut 
dental evita que microbis potencialment 
causants de pneumònia colonitzin inici-
alment la mucosa oral. Evitar el tabac és 
important ja que aquest és un factor de 
risc. Vacunar-se de la grip i del neumococ 
són dues bones estratègies preventives.

Si he patit una pneumònia en puc 
tenir una altra?

La resposta és que sí. El factor de risc 
més important per tenir una pneumònia 
és haver-ne patit una altra abans. Per això 
és important recomanar les vacunacions 
després de patir una pneumònia. Així i 
tot, no n’hi ha prou ja que els agents cau-
sants de pneumònia són múltiples.

Espai de difusió sanitària (per Josep A. Capdevila Morell, metge)

La revista el Banc de la Plaça edita aquest espai dedicat a fer difusió i educació sanitària general. És un espai on periòdicament es debatran temes 
d’interès sanitari i on el lector pot plantejar dubtes i preguntes sobre qualsevol tema relacionat amb la salut, tant en la seva vessant preventiva com 
de coneixement de les malalties i el seu tractament. La revista es compromet a donar resposta a totes aquelles qüestions que ens arribin formulades 
a través de l’e-mail: revistaelbanc@gmail.com.

Fotodepilación 
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bones Festes!

Bones 
Festes!
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El videojoc
Ni tan sols eren les vuit del matí que el 

Marcel ja tenia el nas davant la consola 
de videojocs. Eren vacances de Setmana 
Santa i no hi havia col·legi. Temps enrere, 
quan el Marcel era més petit, es quedava 
dormint fins les deu o les onze del matí, 
però ara era diferent. Havia descobert el 
món dels videojocs i s’hi havia afeccionat 
en cos i ànima. A la seva mare no li feia 
gens de gràcia que el noi tingués aquesta 
passió, encara que reconeixia que era un 
expert en noves tecnologies, i de vegades 
pensava que potser li seria profitós el dia 
de demà. Amb tot, n’estava descontenta. 
Les baralles entre mare i fill eren constants. 
Els estudis del noi no anaven gaire bé, sem-
pre aprovava just. I això no succeïa perquè 
el noi no donés per a més, sinó perquè en 
vers d’estudiar jugava amb la videoconsola. 

–Ja hi tornem a ser! –Va protestar la 
mare quan va entrar a l’habitació del Mar-
cel.

–Estic de vacances, mare. –Va respon-
dre ell, sense treure la vista del televisor.

–Potser podries aprofitar una mica el 
temps per repassar les matemàtiques, que 
és del que vas més fluix.

–Ja ho faré després. –Li contestà el 
Marcel.

La mare va començar a collir la roba 
que el Marcel sempre deixava al terra. Era 
un desendreçat, un deixat. No tenia cura 
de les seves coses. Ni tant sols dels seus 
videojocs, que sempre estaven escampats 
per tota l’habitació. 

–Un dia et llençaré tots els videojocs 
a les escombraries –El va amenaçar ella–. 
N’estic farta que passis de tot.

La mare va sortir de l’habitació feta 
una fera. Era tard. Havia d’anar a treballar. 
Ja havia agafat la bossa per sortir de casa, 
quan es va recordar que havia de demanar 
al seu fill li fes un encàrrec, i va recular.

–Hauries d’anar a la gestoria a reco-
llir-me uns documents. Jo no puc anar-hi, 
vaig amb el temps just. –Li pregà ella, men-
tre es mirava el rellotge.

–D’acord. –Li contestà ell sense 
mirar-la.

Les hores del matí passaven sense que 
el Marcel se n’adonés. No va aixecar-se per 
anar a la cuina a buscar l’esmorzar. No va 
agafar el telèfon quan va sonar, ni va obrir 
la porta al carter. 

Ja passaven uns minuts de les dues del 
migdia. La porta del pis es va obrir. La mare 
entrava carregada amb bosses del mercat. 

–Marcel, ja soc a casa! –Va saludar ella.
Vàries vegades va cridar el nom del seu 

fill, i en cap d’elles en va rebre resposta. 
Una mica enfadada va dirigir-se a l’habi-

tació del noi. El Marcel tenia la música del 
videojoc a tota marxa.

–Altra vegada et trobo aquí! –Va cridar, 
ara enfurismada. –Ja entenc perquè no 
m’has sentit. Baixa això!.

La mare va apropar-se al televisor i el 
va apagar. 

–Però, què fas? –El Marcel va donar un 
cop brusc al braç de la seva mare.

Ella se’l mirà fixament.
–Em tens farta, fill! –Li digué descon-

certada.
El Marcel havia complert tretze anys 

feia poc. Des de feia temps el seu caràcter 
havia canviat molt. De fet, aquesta trans-
formació havia coincidit amb la separació 
dels pares. Per aquesta raó la mare havia 
estat una mica tova vers l’educació del seu 
fill. Per això havia consentit que passés 
hores jugant amb els videojocs. Però ara 

estava decidida que la situació canviés. No 
podia tolerar que el Marcel es criés com un 
noi consentit i mal educat.

–M’has anat a recollir aquells docu-
ments?

–Quins documents? –Va preguntar ell 
amb estranyesa.

–Ho sabia. Sabia que no m’havies 
escoltat. Sabia que no paraves atenció al 
que et demanava. Sempre amb la vista 
posada en el televisor, i les mans agafant 
aquest estúpid comandament. 

L’ambient s’anava carregant per 
moments, i van començar a discutir. Però 
la disputa que van mantenir no va ser 
diferent a les altres. El tema sempre era el 
mateix, els videojocs. Ara ella se’n pene-
dia d’haver-li comprat la seva primera 
videoconsola i tots els jocs. Però en aquell 
moment havia pensat que aquesta distrac-
ció l’ajudaria a superar el mal tràngol del 
divorci. 

El Marcel no va dinar aquell dia, i fins 
i tot va optar per tancar-se a la seva habi-
tació. 

La mare, molt preocupada pel compor-
tament del noi, va anar a picar la porta de 
l’habitació del Marcel abans de tornar cap a 
la feina. Com era habitual no va respondre. 
Això va fer que ella es tornés a desesperar 
i va començar a copejar-la. Va ser en va. El 
Marcel no va baixar del burro. La mare va 
fer un esforç per intentar calmar-se. 

–Trucaré al Marc que vingui a jugar 
amb tu. M’he trobat la seva mare, i m’ha dit 
que té moltes ganes de veure’t. Com que tu 
no el truques...

El Marcel no va dir res, encara que 
l’havia sentit.

–Saps, Marcel?, M’agradaria que un 
dia d’aquests, quan arribés a casa, et trobés 
enganxat a la consola de videojocs. –Va 
dir-li ella amb rancúnia mentre marxava.

El Marcel tornava a quedar-se sol a 
casa. Va sentir-se bé, com alliberat. Sempre 
que estava sol se sentia així. Va pensar que 
no tenia masses ganes de veure al Marc. 
El distrauria amb altres coses i no podria 
acabar la partida del videojoc. 

Per la mare, aquest aïllament comen-
çava a ser un problema. Per això havia 
convidat al Marc, el millor amic d’en Mar-
cel. Al noi no li va costar gens acceptar la 
invitació.

Cap a les quatre de la tarda, el Marc 
trucava al timbre de la porta de l’edifici de 
casa del Marcel. Va insistir-hi varies vega-
des, però no va obtenir resposta. El Marc 
sabia que el seu amic de vegades estava 
tan absort en el videojoc que no sentia el 
timbre de la porta ni del telèfon. Rendit, ja 
anava a marxar quan una veïna li va obrir 
la porta.

Va pujar fins el pis del Marcel, i va 
trucar a la porta.

El Marcel ara si va sentir el timbre. 
Primer va decidir que no obriria al seu 
amic, que es faria el sord, després, però, 
va repensar-s’ho i amb desgana, va 
voler aixecar-se de la cadira per anar a 
rebre el Marc. Desgraciadament no va 
poder fer-ho. Semblava com si el seu cul 
estigués enganxat a la cadira. De fet no 
podia moure ni cames, ni braços, ni el cap. 
Tampoc podia deixar el comandament, ni 
podia parar de jugar. Els dits de les mans 
continuaven movent-se per entre els 
botons del controlador. Feien cas omís a 
les ordres del seu cervell. 

El soroll del timbre es barrejava amb el 
de cops a la porta. En Marc es començava 
a impacientar. No entenia com el seu amic 
podia haver-se tornat d’aquella manera. 
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Tan amistós i tan alegre com havia estat 
fins aleshores. Sempre disposat a anar amb 
els amics on calgués per fer diferents acti-
vitats. Ara el veia com un estrany. Ja no el 
considerava el seu millor amic. Un amic no 
es fa el sord.

El Marcel va començar a suar en com-
provar que tampoc podia cridar. Estava 
copsat. Atrapat per aquella consola i el 
seu videojoc. No podia deixar de jugar. 
Sabia que el seu amic era a l’altre costat 
de la porta i va tornar a intentar desfer-se 
d’aquell malefici, d’aquell encanteri. Però 
res. Res no va poder fer. Desprès va sentir 
com en Marc li cridava:

–Ets un mal amic, Marcel. Me’n vaig i 
no tornis a convidar-me mai més!

Al Marcel li van començar a caure les 
llàgrimes quan va escoltar el soroll de pas-
ses del seu amic que marxava escales avall. 

Van anar passant els segons, els minuts, 
i les hores. Per al Marcel va ser una tortura. 
Continuava allà, plantat al davant de la seva 
consola, sense poder deixar de jugar, sense 
poder moure un sol dit, sense poder desviar 
la mirada del monitor. Però el seu cap no 
estava pendent del videojoc. Era l’única cosa 
que podia controlar, els seus pensaments. I 
ara pensava en totes les coses malament 
fetes, amb les discussions mantingudes amb 
la seva mare, i amb el seu amic Marc, a qui 
segurament havia fet molt mal. 

La suor li havia mullat part de la 
samarreta. Ara la calefacció el molestava. 
Sentia com el seu cor bategava rapit, soro-
llós, degut a la tensió que estava suportant. 
De sobte, va recordar les paraules de la 
seva mare:

«Hauries de quedar-te enganxat a la 
consola». –Curiós. Ara resultava que la 
seva mare era... bruixa, potser?

Com desitjava el Marcel sentir el soroll 
de la porta en obrir-se, i escoltar la veu de 
la seva mare saludant-lo. Feia temps que 
no ho esperava amb tantes ganes. No sabia 
quina hora era, ni quan faltava perquè ella 
arribés. Va resignar-se. Va decidir tranquil-
litzar-se i aguantar.

Ja era fosc. Ho va saber perquè per la 
finestra ja no hi entrava la claror del dia. 

L’única claredat existent a l’habitació era 
la llum que desprenia el televisor.

A la fi va sentir el soroll de la porta, 
i la veu dolça de la mare saludant-lo. Ella 
va anar fins el menjador. Va estranyar-se 
una mica en veure que la casa era a les fos-
ques. Això volia dir que el seu fill no havia 
sortit de la seva habitació en tota la tarda. 
Va fer una ganyota de desaprovació, i va 
dirigir-se a la cuina. 

–«Per què la mare no ve a veure’m?» 
–Va pensar el noi angoixat–. «Encara que 
té raó, ella sap que jo no li faré cas.»

El Marcel va tornar a plorar. Tenia tan-
tes ganes d’abraçar la seva mare i dema-
nar-li perdó... 

La mare del Marcel va decidir donar-se 
un bany abans de posar-se a preparar 
el sopar. Li feia mal el cap i necessitava 
relaxar-se. Va obrir l’aixeta i va asseure’s a 
esperar que s’omplís la banyera. 

–«Quina cara» –Pensà ella–. «El Mar-
cel no ha sortit de la seva habitació. Encara 
li dura la ximpleria. Com si ell tingués la 
raó. Quines penques!»

Va decidir oblidar-se del seu fill. 
S’ho mereixia. Ja anava a ficar-se dins la 
banyera, quan va recordar un fet indiscu-
tible. El Marc havia d’anar a jugar amb el 
Marcel. La mare es va estranyar que el noi 
ja hagués marxat, doncs quan anava a casa 
seva acostumava quedar-se a sopar. A més, 
ella li ho havia demanat. Va sortir com un 
llamp de la cambra de bany i va dirigir-se a 
l’habitació del seu fill.

–Déu meu! –Va exclamar en veure la 
fila que feia el seu fill.

La mare havia encès el llum i contem-
plava horroritzada al Marcel. Va veure 
com les llàgrimes li queien galtes avall, 
com tenia la samarreta de xopa, i com 
la pal·lidesa de la seva cara feia ressaltar 
encara més el vermell dels seus ulls. El 
terror en la mirada del noi era evident. Va 
córrer a abraçar-lo, i el va petonejar. El 
Marcel va quedar lliure d’aquell terrible 
malefici.

–Ho sento, mare. Ho sento, mare! –No 
deixava de dir entre gemecs.

El Marcel, del tot escarmentat, compro-
vava que ara el seu cos obeïa les ordres del 
seu cervell.

Núria Calafell i Viayna

Premis Natura i Fundació Rezero

Aquest novembre s’ha atorgat un premi als vilatans d’Argen-
tona pel compromís en fer el poble més sostenible. L’entitat 

Natura, cada dos anys, atorga el premi Natura Argentona i el 
premi Natura Maresme a persones i institucions que fan activitats 
i tenen iniciatives relacionades amb la cura del medi ambient, i 

el primer ha estat justament per la implicació dels argentonins 
i argentonines, tot el poble, en les tasques de reciclatge. Des de 
fa anys, els argentonins participem de forma compromesa en la 
recollida selectiva de la brossa, separant cada tipus de residu, 
perquè es pugui recollir porta a porta. El premi Natura Maresme 
l’ha rebut l’Escola de Natura del Corredor, per la seva tasca peda-
gògica a favor del medi ambient.

D’altra banda, el Celler Castanyer de la vila ha quedat fina-
lista del premi que atorga la Fundació Rezero 2019, en la cate-
goria Comerç, per la seva contribució a la prevenció de residus 
i el consum responsable. Tot plegat, bones notícies que ens fan 
veure que, cada vegada més, la ciutadania està conscienciada 
que cal actuar de forma responsable en cada acció que fem que 
pugui millorar el medi ambient. Com a persona compromesa 
des de fa anys en el reciclatge i consum responsable, us enco-
ratjo a seguir així, i encara que només es tracti d’un petit gra de 
sorra, tota acció en aquest sentit és valuosa.

Maria Ramon Pujol

No entenia com el seu 
amic podia haver-se tornat 

d’aquella manera. 
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Potser d’un altre fang?
Tornes a néixer un altre any
a gratcient una altra vegada.
No veus que ningú fa cas del teu missatge?
No veus que vens a un món mancat de sentiments?
No hi ha pastors de cor senzill,
ni reis moguts per bondat i esperança.
No hi ha dones que filin per tu,
ni aiguaders que et portin aigua.
Ni l’home enderiat que llaura els camps,
ni el cornamusaire que, per distreure’t el plor,
el sac de gemecs refila.
¿De què serveix el cant dels teus àngels
si el dringar del diner plau més a l’orella?
¿De què serveix el desig de «Pau a la terra»
si, avui com ahir, arreu els homes es maten?
¿No saps que tenim un altre Déu nou?
¿No saps ni coneixes d’Eurus el seu nom?
Els poderosos de la terra l’han fet més gran que Tu.

Cor i ànima li lliuren com ofrena,
cor i ànima en màxim afany.
Mentre empresonats injustament, exiliats,
foragitats de pàtries, bona i indefensa gent,
que pel vell continent implorant rodolen
i infants més desvalguts que Tu en pitjors indrets jauen.
Amb gel, pluja o neu. Sense hostal ni cabana.
Sense l’afecte de pastors ni reis,
ni de senyals al cel ni cantar d’àngels.
El sofriment per company, la indiferència per pa, la por 

per bagatge.
No neixis aquest any Jesús.
Estalvia-t’ho.
I torna a pastar d’un altre fang la naturalesa humana!
Que no calgui ser redimits per Tu.
Que sense Nadal, mai més hi hagi angoixa d’ànimes.

Joan Evta. Ramon i Ferrer.

per Xavier Figueredo Valls

Trist - Cisticola juncidis

Ocell molt petit, d’uns 10 cm més o menys. 

Resident i nidificant comú a la comarca, és un ocell se-
dentari i bàsicament insectívor (Copete 2000).

A partir de finals de febrer-principis de març, és força fàcil 
trobar-lo a la riera d’Argentona. Personalment, on més ve-
gades he pogut observar-lo és a Can Calopa.

Benvolguts, benvolgudes,

Tal com ja havíem anunciat, hem sortejat dues 
entrades (dobles) per al cinema o teatre del Centre 
Parroquial entre les sòcies i socis de l’Associació de 
Veïns. Les entrades han correspost a:

Paula Jiménez i  
Eusebi Traby

Moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota 
d’associat o associada.

Donem suport 
a la Cultura

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.
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Una petita història personal a Can Coca del Molí 
Quan m’arriba la notícia que el mas de 

Can Coca el volen tirar a terra per 
construir-hi un bloc de pisos, penso: no pot 
ser! Deu ser cert... No crec que una part del 
patrimoni cultural i arquitectònic com és 
el mas de Can Coca del Molí desapareixi. 

Llavors em ve a la memòria una 
vivència personal. Es remunta al final de 
la dècada dels seixanta, en una època que 
jo passava els estius a Can Bellatriu, per 
fer un canvi d’aires. Aleshores Can Coca 
estava en la seva esplendor, sent un mas 
que tenia una era on ara hi ha unes cases 
arrenglerades. Un fet fortuït va provocar 
que jo entrés dins de la masia. 

Era un matí calorós d’estiu, jo anava 
dalt d’un carro ple de garbes, conduït per en 
Joan Bellatriu i tirat pel cavall, en Rogeret. 
Travessàrem la riera plena de fonolls curulls 
de caragolins. Enfilàrem per la passera ele-
vada dels conreus del sot de Can Gallifa. A 
una banda i a l’altra els conreus presentaven 
uns solcs perfectament alineats, fileres de 
creuetes de les canyes ben nasprades, tot 
ben cuidat. Al final de la passera recordo 
que hi havia uns oms molt alts que franque-
javen el final. Arribàrem a l’era de Can Coca 
i descarregàrem les garbes d’ordi o civada, 
amb la intenció de batre.

Vaig tenir la mala pensada de, un cop 
descarregat el carro, tirar-me de cap sobre 
les garbes amb tanta mala pata, que vaig 
passar per ull i vaig anar a petar de cap a 
l’enrajolat l’era, on vaig perdre el món de 
vista. Em vaig despertar sota l’ombra del 
majestuós i altiu plataner de Can Coca, on 
em varen refer amb un beuratge alcohòlic. 

Però a banda de les històries personals. 
El mas de Can Coca tenia molta vida, hi 
varen passar més de cinc generacions de la 
família Albert, pagesos dels d’abans fent de 
masovers, que treballaven les fèrtils terres 
del sot de Can Galopa. A ells els hi devem 
el respecte i l’agraïment per la seva feina, 
molts cops no reconeguda dels que treba-
llen i mantenen el nostre paisatge rural. 

Actualment les obres van endavant, 
els cactus del darrera el mas ja no hi són, 
el plataner tampoc. Tinc notícies que es 
va resistir molt, estava molt ben arrelat 
ja que l’excavadora que el va arrencar va 
perdre l’estabilitat però al final el plataner 
va caure abatut per les envestides. Van 
haver-hi veïns que es van emocionar quan 
van caure el gran plataner. 

Tenim notícies que hi estan fent exca-
vacions. Però van desmuntant el mas per 
peces i és molt decebedor com va caient 

el patrimoni cultural, allò que ens dona 
identitat com a municipi, que el fa únic i 
interessant.

D’ençà que sóc vilatà, i d’això ja fa més 
de trenta-cinc anys, he vist desaparèixer la 
base i el fust de la creu de terme de Sant 
Jaume, el comú (safareigs de Can Merla), 
Can Doro, Cal Guardià i sort que el poble 
va aturar l’enrunament de les mines i la 
font de Sant Domingo. I m’he de preguntar 
Quo vadis Argentona?

Francesc Navarro i Bonamusa

FUSTERIA POU
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C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapouargentona@gmail.com

Av. Puig i Cadafalch, 20

08310 ARGENTONA

93 756 03 06
93 797 04 11

Bones 
Festes! Bones 

Festes!

Bones Festes!
Bones festes!

Plataner de Can Coca abatut. Foto Julià Albert Salom.
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Can Coca del Molí

Hi ha enderrocaments celebrats i 
enderrocaments lamentats. Entre els 

primers hi trobem el Mur de Berlín, l’any 
1989. Entre els segons, anem en camí de 
comptar-hi l’emblemàtica masia argento-
nina de Can Coca del Molí. L’enderroc ja 
ha començat, ja ha desaparegut el majes-
tuós plataner, l’arbre més que centenari 
que presidia el pati i feia de guardià del 
Molí; les flors, la vegetació de l’entorn, els 
cactus gegants i les herbes aromàtiques, ja 
no hi són!

El Banc de la Plaça ha dedicat espais 
a Can Coca del Molí: al núm. 15 de l’any 
2007 i al núm. 63 d’enguany. Amb el títol El 
Molí de can Coca, una casa pairal obligats a 
recordar, els germans Josep i Xavier Nieto, 
a la tardor del 2007, hi escrivien una narra-
ció històrica i ben afectuosa. La portada de 
la darrera revista és com un crit d’alerta: 
En perill el darrer molí de la vila; a l’inte-
rior, l’editorial contundent: Encara hi som 
a temps i també la col·laboració, valenta i 
nostàlgica d’en Bernat Calvo: En defensa de 
Can Coca del Molí, a punt de desaparèixer. I 
tot, en el fons, és reivindicatiu, si entenem 

que reivindicar vol dir reclamar, defensar, 
alliberar d’una injustícia... 

Fins aquí el preàmbul que m’introdueix 
a comentar i valorar l’enderrocament de 
Can Coca del Molí. Ho faig amb tot el meu 
afecte i amb certa enyorança perquè conec 
i formo part de la seva història, perquè 
hi vaig néixer, perquè els Albert, la meva 
família -sis generacions-, hi hem estat rela-
cionats des de mitjan s. XIX fins ben entrat 
el s. XXI. 

Els primers hostes d’aquesta casa 
pairal, propietat de Can Calopa, van ser 
uns moliners que s’encarregaven de fer 
funcionar la maquinària que molia el gra 
amb la força de l’aigua que venia de Clarà, 
d’Òrrius, passava per l’Aixernador i omplia 
la gran bassa al costat de la casa. Tot això 
ja passava l’any 1826. Més endavant, quan 
hi van anar a viure els Albert, de motiu o 
renom Coca, la masia va començar a ser 
coneguda com a Can Coca del Molí. 

Actualment, després dels enderrocs, 
l’edifici ha perdut les construccions exteri-
ors i secundàries que s’hi van anar afegint 
a través dels anys, per retornar l’aspecte 
o fisonomia que tenia originàriament. La 
casa té, dalt i baix. A la planta baixa, hi ha 
la nau o espai destinat al molí: les farineres 
ja han desaparegut, però sí que encara hi 
veiem part de les moles i el magnífic sostre 
de volta, de capritxoses rajoles vermelles i 
el portal dovellat, coronat amb el número 
1, perquè és la primera masia del veïnat de 
Sant Jaume. 

Amb els anys, l’habitatge, a la planta 
de sobre, ha tingut modificacions i millores: 
instal·lació elèctrica i d’aigua corrent, cambra 

de bany, redistribució de les habitacions, etc. 
A l’exterior, al costat de l’entrada, el 1911 s’hi 
va construir una cort per tal de tapar la visi-
bilitat de la bassa que representava un perill 
per la seva proximitat. Es deia que un fill dels 
primers moliners s’hi havia ofegat..

«Hi ha enderrocaments celebrats i 
enderrocaments lamentats», he dit al 
començament. Argentona, als darrers 
anys, potser en té més a lamentar que no 
pas a celebrar. Són massa els que encara 
els recordem amb nostàlgia, no hi afegim 
el Molí!

Considero que la missió d’un ajun-
tament és, bàsicament, vetllar pel bé del 
poble que li ha estat encomanat, per això 
cal: conèixer la seva història amb la seva 

«Qui perd els orígens, 
perd la identitat»
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

Un món perfecte

eren dos nens bons i bonics –Àngel i estel
sempre germans, tothora amics, flors de muntanya,
amb un gran cor i a l’esperit una innocència immaculada.
Algú va dur-los un xaiet dolç i bonic, blanc i petit,
–també innocent– que els va guanyar la voluntat
I amb ells jugava.
però una nit van descobrir que el matarien l’endemà.
esparverats, arrossegant el pobre xai –tan innocent–
que es resistia a marxar amb ells,
Àngel i estel, tothora amics,
se’l van endur molt lluny, molt lluny,
abans que el sol sortís de l’aigua.
I enllà de boscos i camins, de cims i sots i serralades,
a milions d’anys de llum d’aquí,
enllà d’enllà de les galàxies,
quin lloc preciós tan diferent,
quin cel d’Amor, quin paradís, quin món perfecte!
Un món que viu al cor dels nens Àngels i estels
que se’l mereixen, on no existeix la crueltat,
on és més ric qui més estima,
on ets feliç si l’altre ho és,
on la violència no existeix
i encara menys cap fanatisme,
on bèsties i homes són germans,
on mai cap bosc no és incendiat
ni cal matar per poder viure!
Un món que mai no assolirem
perquè a mesura que creixem
matem l’infant que dúiem dintre!

Hem anat a veure la Lina i a felicitar-la pel seu sant (Santa Caterina: 25 de Novem-
bre) i ens ha dit que vol felicitar el Nadal a tots els lectors i lectores del Banc de 

la Plaça i als argentonins i argentonines en general. I ho vol fer com ella ho sap fer: 
amb un poema.

Llegiu-lo amb atenció tot pensant en l’autora i sobretot feu-li una visita que 
estarà molt contenta. 

La Lina us desitja de tot cor: Bon nadal!!

gent, els seus orígens, el seu patrimoni, les 
seves tradicions, els seus costums i tot allò 
que fa que un poble sigui allò que és i allò 
que ha de ser, però per sobre de tot, esti-
mar-lo, encara que és difícil estimar allò 
que no es coneix...

No voldria que l’emblemàtica casa de 
Can Coca del Molí s’enderroqués per la 
ignorància, negligència o desinterès dels 
qui poden evitar-ho. Ja sé que trobar una 
bona solució depèn molt dels recursos eco-
nòmics, dels diners, però...

I, per acabar, no puc deixar d’agrair als 
col·laboradors d’aquesta revista, El Banc 
de la Plaça, l’interès benvolent demostrat 
al passat, present i futur de Can Coca del 
Molí. Agraïment que faig extensiu a totes 
les persones -moltíssimes- que estan a l’ex-
pectativa i, tots junts, anhelem salvar Can 
Coca del Molí. 

Francesca Albert Salom
Argentona, novembre de 2019
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Problema núm. 64

En aquest final, sembla que les negres han aconseguit taules, 
però això és erroni. Com guanyen les blanques?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 63
La major activitat de les peces negres i la debilitat de les 2 primeres 
fileres del blanc, permeten al negre fer una bonica combinació: 
1-Ag1+, aquesta entrega de peça és decisiva, si ...1-RxA; 2DxD perd; 
si ...1-DxA; 2-Te2+, Rh1; 3-Df3+ i guanyen. (nota: Spassky va ser 
campió mundial abans del seu famós matx amb Fisher).

Solució i comentaris en el proper número.

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

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 669 923 107

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2019-2020

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

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

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

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

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

musicargentona
musicargentona@gmail.com

• 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

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98
jflhneum@yahoo.es

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bones Festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!



FARMÀCIA

10 Anys Al teu CostAt

CtRA / De VIlAssAR 12
0 8 3 1 0  A R G e n t o n A

t: 93 756 16 85
637 477 212

farmaciargentona@gmail.com

BUXEDA

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

Obrim de 8:30 a 13:30 al matí 
i de 15:00 a 20:00 a la tarda

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

Torrons, caganers, 
tions, i molts detalls 

per Nadal

Bones 
Festes!

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa
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93 131 56 70

C/Barcelona 19
08310 Argentona

info@argentonadental.cat

@argentonadental

@argentonadental

LA CLÍNICA DENTAL 
PER A TOTA LA FAMÍLIA

Bones 
Festes!

Doctor Samsó 14 baix
08310 Argentona
�            937 561 541
�          / �        660 443 600
www.fi sioargentona.es

Aquest Nadal 
regala salut

Fisio Argentona
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Titular:

Sessions:

BONES 
FESTES!

Bones 
Festes!


