
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

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

actualitat
El monument de la 
discòrdia

EntrEvista
Els pagesos de 
proximitat:  
can Bramona

actualitat
25 anys de la Festa 
de la flor

50
núm. 50 | Juliol 2016

a l’interior...



Escola d'idiomes

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

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

CURSOS 
100% 

BONIFICATS
Fundació 
Tripartita

NOUS SERVEIS.CONSULTA'NS

INSCRIPCIONS OBERTES 
CURS 2016-17

ANGLÈS, FRANCÉS, 
ALEMANY, ITALIÀ, XINÈS

GRUPS DE CONVERSA
NENS I ADULTS

Us desitja  
Bona Festa Major  
de Sant Mingo!!

EXCAVACIONS
Venda d'àrids i adobs, 

especialització  
en rocalles

Tel. 610 911 355 
ARGENTONA

MINGO

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!



el banc de la plaça 3Núm. 50 | Juliol 2016 Editorial

EditorialSumari
Felicitacions al Banc de la plaça ............... 4
Fora els monuments franquistes 
dels nostres carrers.................................. 6
Monument franquista?? .......................... 7
Cop de Creu a la participació ................... 8
Crear problemes i conflicte on 
no n’hi ha!!! ........................................... 8
Can Bramona .......................................... 9
Retalls................................................... 10
El teatre és un acte d’amor .................... 12
En un poblet del Maresme… ................. 13
La caseta de l’entrada a les Ginesteres... 13
Dotze anys d’història ............................. 14
Lina Casanovas, quasi un segle 
vivint a l’avantguarda ............................ 16
El racó de la Lina ................................... 18
Homenatge al Tàrio Rubio ..................... 19
Rodi Tur ................................................ 19
Festa de la flor. 25 anys! ........................ 20
Els escacs estan molt «vius» a 
Argentona ............................................. 22
Escola de Muntanya d’Argentona, 
formació i seguretat en muntanya .......... 23
Vilatans que opinen .............................. 24
Coses que han passat… ....................... 25

50 números de «El banc de la plaça»

L’octubre de 2004 sortí el primer número del Banc de la plaça. Des d’aleshores i amb 
periodicitat trimestral, sense cap defallida, han anat apareixent número rere número, 

les successives edicions de la revista fins completar la cinquantena amb l’exemplar que 
teniu a les mans. Són més de dotze anys, en els que hem fet arribar al lector argentoní 
tota mena de fets i facècies que han envoltat el tarannà de la Vila en la darrera dècada. 
Aquesta fita ens omple de satisfacció i orgull als components del Consell de Redacció.

Cal mirar enrere per saber d’on venim i què volem.
El 9 de juliol del 2004 es presentà al públic, en el saló del Capítol, la nova i revifa-

da Associació de Veïns després de vint anys d’inactivitat. En la situació política del 
moment es debatien temes molt importants per a la ciutadania: la proposta que feia 
l’equip de govern d’enderrocar les cases del MOPU; l’intent de dignificar l’entrada a 
Argentona per la Carretera de Vilassar traslladant la zona esportiva i fent-hi pisos; mo-
viments populars molt potents com la Plataforma en Defensa del Centre Històric... que 
van ser la guspira que va encendre la necessitat d’associar-nos per recollir diferents 
sensibilitats i posicionar-nos en front de l’administració local.

De seguida va quedar palès que a l’Associació de Veïns li feia falta un mitjà de 
comunicació propi que, a la vegada, cohesionés els seus associats i fos la veu pública 
de la mateixa cap la resta de vilatans. De fet, es pot considerar El banc de la plaça com 
el successor del Llaç. En l’interior trobareu un ampli resum dels principals temes i 
aportacions fets en aquests 12 anys.

La revista ha passat per diverses fases tant en el seu disseny, com en col·laboracions 
i temàtiques de fons, però sempre s’ha mantingut fidel a acceptar qualsevol escrit, in-
dependentment del seu contingut, mentre fos respectuós amb les persones i anés sig-
nat. Ens plau dir que en aquest sentit no hem hagut de rebutjar mai un escrit. La revista 
està oberta a tothom que vulgui expressar-hi la seva ja que aquest és el principal motiu 
de la seva existència i el que ens impulsa a seguir endavant. 

Són 3.500 exemplars que es distribueixen gratuïtament i porta per porta a tots, o 
gairebé tots els domicilis argentonins. En aquest punt volem agrair als comerciants, 
industrials i liberals autònoms, que mitjançant els anuncis fan possible que El banc 
sigui una revista autosuficient i gratuïta a l’abast de tots els argentonins.

Volem expressar també al nostre agraïment a tots els que ens envien col·laboracions, 
periòdiques o esporàdiques, i molt especialment per la seva continuïtat a la Sra. Alfon-
sa Charles, al Sr. Rafel Bigorra i a la nostra insigne poetessa Lina Casanovas.

En aquest número commemoratiu de la cinquantena hem 
volgut copsar l’opinió que els hi mereix El banc a uns quants 
vilatans representatius. Som conscients de les crítiques que re-
bem i també dels ànims de suport a la nostra tasca. Tenim la 
ferma convicció que cal millorar i seguir tirant endavant la re-
vista, cosa que aconseguirem amb la col·laboració de tothom. 

Llarga vida al Banc de la plaça!!!

el banc de la plaça
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Veïns d’Argentona.
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50 números, Déu n’hi do!!!
Si ho relacionéssim amb els anys que té una persona diríem 

50 anys, mitja vida... però en aquest cas no direm pas que teniu 
mitja vida sinó que, si l’equip de redacció sou tan constants 
com fins ara podran ser 50 més 50 més 50....

Quan es van celebrar les 25 edicions del Banc de la Plaça, 
també vaig fer un petit escrit i em reafirmo amb el què deia lla-
vors «que un grup de persones es dediquin de manera altruista 
a treballar perquè surti una publicació de manera periòdica és 
per felicitar-los».

Ara ja sou més grans!!! Hi ha molta feina per aconseguir 
que un mitjà escrit com el vostre s’autofinanci, que els con-
tinguts puguin interessar al màxim a les persones, que siguin 
un reflex del moment que estem vivint... i que faciliti que les 
persones puguin expressar llur estat d’opinió.

Crec que esteu fent feina i si no hi fóssiu us trobaríem a 
faltar. Mitjans com aquest d’informació general a Argentona 
no n’hi ha cap més, apart esclar, del butlletí de l’Ajuntament el 
Cap de Creus. Cal ressaltar la revista Fonts del Centre d’Estudis 
Argentonins i El Mal Pas del Grup de Muntanya que són de 
temàtica més específica.

Felicitats pels 50 números!!!

Motiu de satisfacció
Fullejant la revista el Banc de la Plaça he arribat a aque-

lla conclusió que recull el vell adagi: «la bona lectura la triste-
sa cura» i és que la revista és distreta, amena, on hi trobes de 
tot, des de la crítica més punyent delícia per als criticaires, a 
notícies fresques per als que volen estar al dia «que el saber no 
ocupa lloc», des de vivències personals per als que els agrada 
llegir el pensament dels altres, a racons lírics i poètics per a 
aquells que ens sentim un xic romàntics.

No entraré en comparacions o disquisicions amb altres 
publicacions que saps que tenen una norma a seguir, un patró 
únic, i aquí recordo el proverbi «no et fiquis on no et dema-
nin», en el nostre Banc hi ha de tot, això és com seure en un 
banc de les nostres places o allà a la paret de les mentides i 
escoltar la veu experimentada de la gent gran, o no tan gran, 
que t’assabenten del passat, del present i prediuen el futur, no 
sabem si del tot encertat, però sí distret.

Crec que la revista va encertar al donar veu a tothom i ho 
corrobora el que ja hagin sortit a la llum 50 números. Felici-
tats! Ho heu aconseguit i seguint la veu del poble heu ajudat a 
l’enriquiment de la cultura popular que és, sens dubte, el que 
senyala la manera de ser de un poble, d’un país, la història no 
és solament els fets èpics o el relat de grans batalles, no, és tot 
el que passa cada dia... el Banc de la Plaça n’és la divulgado-
ra, la que en dóna testimoniatge. Continueu així, fent història.

Lluís Serra, fill predilecte d’Argentona

Per una entitat de defensa del patrimoni natural i paisat-
gístic com Natura, és molt positiu disposar a nivell local de 
plataformes de difusió de les accions de defensa i preservació 
del territori i de difusió de les seves activitats. Us encoratgem a 
fer, com a mínim, 50 números més i agraïm la dedicació de totes 
i tots els col·laboradors que feu possible el Banc de la Plaça.

Oriol Bassa i Vila, entitat Natura

Els 50 exemplars del Banc de la Plaça ens han ajudat a ma-
tar el temps, tot esperant que el temps ens mati. Enhorabona!

Rafel Bigorra i Rius, col·laborador del Banc

50
M. Rosa Masó, mestra i promotora cultural

Tinc a les mans el número 1 de la vostra revista El Banc 
de la Plaça i veig que porta per data l’octubre de 2004. Déu 
n’hi do! Són 12 anys d’esforç, de perseverança i de constant 
atenció al dia a dia del poble, per deixar-ho reflectit a les pàgi-
nes de la vostra publicació. 

És una bona manera de fer història, de deixar testimoni, 
per a les generacions futures, de la manera de viure dels ar-
gentonins d’avui, dels nostres anhels, les nostres ambicions, 
alegries i desenganys, encerts i atzagaiades, ocasionats per 
l’afany de fer una societat més justa i una Argentona cada 
dia millor.

Dic tot això, perquè la propera edició de la vostra revista 
correspon al número cinquanta. Un número rodó, que sembla 
fet a posta per a celebrar-lo. És com si diguéssim que El Banc 
de la Plaça ha arribat a la seva majoria d’edat. Rebeu, doncs, 
redactors i col·laboradors, la meva felicitació més sincera i 
d’una manera especial l’Associació de Veïns d’Argentona, que 
li dóna vida i sentit.

Josep Lladó i Pascual, fill predilecte d’Argentona

Amics i amigues del Banc de la Plaça,
50 números i tot just sembla ahir quan va sortir el primer. 

Un servidor n’és lector habitual, fins i tot quan li toca el rebre: la 
crítica política és la salseta que dóna el toc idoni a la democràcia. 
Més enllà d’aquesta, sempre m’ha agradat trobar una estona per 
llegir qüestions d’actualitat, entrevistes a gent del poble, poesia, 
reflexions de tota mena... i resoldre els finals de partida d’escacs, 
una afició que sempre m’ha agradat. I és que el Banc de la Plaça 
és una revista de gent del poble pensada per a gent del poble.

La feinada que comporta la redacció, correcció, edició i re-
partiment només la coneixen els qui en formen part –l’equip 
de redacció del Banc–, als quals vull agrair i felicitar aquesta 
dedicació i persistència: no és senzill treure 50 números d’una 
revista de poble. Per tot plegat, moltes felicitats i seguiu amb 
l’empenta que us caracteritza.

Eudald Calvo, alcalde d’Argentona

Felicitacions pel  
número 50

Argentona poble ric
Si d'una cosa podem presumir a Argentona,  es  de ser 

un poble ric en associacions i entitats, això  fa que es pugui 
considerar un poble actiu en inquietuds i il·lusions i la repre-
sentació d'una societat democràtica on tothom pot trobar els 
seus espais  per desenvolupar una part de la seva persona. 
El numero 50 del BANC DE LA PLAÇA és una mostra de la 
consolidació i la trajectòria de l'associació de Veïns, on els 
Argentonins que han volgut, han pogut sentir-se part im-
plicada del poble on viuen. Des d'AEM  aplaudim totes les 
iniciatives que serveixin per fer créixer l'esperit de poble i 
la seva consolidació. Ara es el moment del banc de la Plaça. 
FELICITATS BANC DE LA PLAÇA!

Lia Ximenes, Argentona es Mou
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Felicitats a tot l’equip del Banc de la Plaça que ha fet pos-
sible que 50 números d’aquesta publicació surtin a la llum. El 
Banc de la Plaça és una revista independent que es finança 
de les aportacions dels seus anunciants, i això fa possible que 
no estigui sotmesa a cap mena de poder. Felicitats també a 
l’Associació de Veïns que l’impulsa i dóna vida. A Argento-
na gaudim de diferents revistes locals, totes elles amb la seva 
personalitat, que en el seu conjunt fan que tinguem una in-
formació molt rica i plural. La pluralitat és llibertat d’expres-
sió i això enriqueix la vida dels nostres vilatans i la veritable 
democràcia.

Endavant doncs i continueu fent aquesta tasca tal com heu 
fet fins ara, posant la revista al servei de tots els argentonins i 
les seves entitats. Enhorabona!

Era el mes d’octubre del 2004, apareixia el primer número 
del Banc de la Plaça, fruit de la iniciativa d’una colla de veïns 
que creien que era necessari un nou canal informatiu que con-
traposés el que passava a Argentona, en aquell moment, amb 
el que es publicava en la revista oficial de l’ajuntament, el Cap 
de Creus. Era un moment políticament força mogut, fruit de les 
decisions que prenia el govern municipal d’aleshores, pel que 
feia a l’urbanisme i especialment en l’entorn de can Doro i cal 
Guardià, en el que hi planejaven l’enderroc de les cases i una 
transformació substancial.

Aquest fou el motiu principal pel qual va revifar l’Associació 
de Veïns i amb un desig d’aplegar l’opinió plural de la ciutada-
nia. El Banc de la Plaça pretén proposar un diàleg polític, social 
i cultural per a Argentona i els seus vilatans, obrint-lo a tothom i 
fomentant l’intercanvi d’opinions, de propostes, de dubtes. Dot-
ze anys després de la seva aparició, quan rebem el Banc de la 
Plaça gaudim amb la seva lectura, tot observant que els seus 
principis romanen ferms, com a mitjà plural i participat.

Encoratgem als actuals promotors a mantenir, amb el seu 
esforç, aquest mitjà. Felicitats!

50
Lectores i lectors,
Aquest any aquesta revista compleix 50 números des que es 

va posar en marxa. Jo vaig començar a col·laborar-hi una mica 
més tard i morta de por. No sabia si els meus escrits arribarien 
a algú, no sé on es posen les comes ni els punts suspensius, no 
sabia que una coma posada en un lloc o un altre podia canviar 
el sentit d’una frase... Mai els meus estudis no han arribat a 
tant i és que vuitanta-set anys enrere la gent pensava que per 
treballar la terra no es necessitaven estudis. Avui dono gràcies 
a la mare, ella sí que pensava que eren importants.

Dono gràcies al Banc de la Plaça per donar-me l’oportu-
nitat d’escriure i expressar-me sobre tot el que crec i penso, 
el Banc de la Plaça és una porta oberta per la que pot pas-
sar tothom. He pogut transmetre, equivocades o no, les me-
ves opinions. He tingut motius de conversa amb molta gent 
i aquests contactes també m’han omplert la vida. Vosaltres 
també teniu coses per explicar que us semblarà que no tenen 
cap sentit però que poden emocionar molta gent i us animo a 
fer-ho ja que compartir és enriquir-nos mútuament.

Moltes gràcies a tothom i per molts anys al Banc de la 
Plaça.

Alfonsa Charles, col·laboradora del Banc
Estimats companys del Banc de la Plaça,
Des que us llegeixo que penso que el vostre nom enganya. 

No li feu honor. No he sabut mai entreveure l’actitud contem-
plativa, de qui les veu passar, en l’esperit de la vostra revista. 
I això és d’agrair, perquè ens feu estar alerta, a llegir opinions 
punyents que, molts cops, ens empenyen a tornar a donar vol-
tes a temes que consideràvem tancats.

En el meu cas, treballar en un mitjà local públic em dóna 
l’oportunitat de jugar un paper d’element cohesionador, de 
fomentar la identitat local donant a conèixer els orígens, però 
també els canvis i les diferències que ens converteixen en so-
cietats plurals amb projectes de futur comuns. Sense desme-
rèixer la professió, quan qui vol jugar aquest paper ho fa des 
de la voluntariat i l’associacionisme, afegeix al seu objectiu 
una declaració de principis: informem perquè existim i volem 
incidir! I aquest és un pas valent, ja que, quan s’informa d’una 
comunitat petita, un mitjà està sotmès a una mirada més di-
recta i exigent que li reclama compromís i honestedat. Prou 
que ho deveu saber.

Des del Banc de la Plaça heu aconseguit formar-vos una 
mirada pròpia, una mirada que obre debats i es posiciona, que 
interpel·la directament la ciutadania i els responsables munici-
pals. Una mirada que es concentra especialment en la terra i el 
medi ambient, en la salut, en la cultura, les entitats i la política.

Enhorabona per haver sabut engrescar, durant anys, col-
laboradors, comerciants i entitats en un projecte comunicatiu 
pròxim i singular.

M. Rosa Martínez, directora Ràdio Argentona

Pep Alsina, president honorífic Centre Parroquial

Pep Masó, refundador de l’AAVV

Bona Festa Major!
Bona 
Festa 
Major!
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Fora els monuments franquistes  
dels nostres carrers
La consulta de Tortosa sobre el monu-

ment franquista ha fet que el debat 
torni a estar sobre la palestra. Alguns dels 
defensors dels monuments, ja sigui a Tor-
tosa o a Argentona, esgrimeixen com a 
argument que aquest és un debat tancat i 
que no cal reobrir les ferides cicatritzades. 
Però el problema és que no és un debat 
tancat, o en tot cas, no està ben tancat. 
Milers de republicans segueixen enterrats 
a fosses comuns i l’Estat espanyol no ha 
ofert mai la més mínima disculpa, ni tan 
sols quan governava el PSOE. El règim 
franquista encara cueja i, com diria en 
Lluc Salellas, el franquisme no ha marxat.

El debat, per tant, és ben viu i si no 
ho estigués s’hauria de reobrir. Sense es-
tridències, sense ofendre a ningú, però cal 
reobrir els debats que no estan ben tancats 
com és el cas que ens ocupa. Alguns diran 
que «hi ha coses més importants» o que 
«això no preocupa a ningú», però el cert és 
que això és un tema molt important, és la 
nostra història recent i que va comportar 
molt patiment. I parlar de temes del dia a 
dia no ens ha de fer perdre la perspectiva 
de temes que venen més de fons. La his-
tòria existeix i s’ha de tractar, a qui no li 
preocupi el tema, que s’ho faci mirar.

Una reflexió que em preocupa també 
és com s’han afrontat els resultats de la 
consulta de Tortosa. La societat catalana 
ha optat per una actitud perillosa en re-
lació als resultats de la consulta: «és que 
allà, a les Terres de l’Ebre, són molt con-
servadors encara, fins i tot fan correbous», 
és un resum de la posició que sovint po-
dem escoltar sobre el tema. Greu error: 
Argentona no és l’Ebre i no fem correbous 
i també ha aixecat polseguera la qüestió 
de la retirada del monument franquista i 
m’atreviria a dir que passaria el mateix a 
altres llocs de la geografia catalana.

Els arguments que esgri-
meixen els pro-monuments són 
semblants arreu. A banda de no 

admetre reobrir el debat, un dels argu-
ments preferits és que els monuments ja 
han estat «reinterpretats». Admeten, això 
sí, que el monument era franquista en el 
moment d’inaugurar-se, però que va dei-
xar-ho de ser quan es van «reinterpretar» 
en algun moment de l’anomenada Trans-
ició, representant les víctimes de les dues 
bandes, o en qualsevol cas, perdent la con-
notació franquista, de tal manera que ja 
no es tracta d’un monument franquista. 
Error important, ja que aquesta reinter-
pretació es va fer en un moment encara de 
por i on el bàndol guanyador de la Guerra 
encara tenia molta força discursiva dins la 
societat, no en va van estar 40 anys gover-
nant sense massa problemes. Però siguem 
clars: un monument franquista no es pot 
«reinterpretar». A ningú li passaria pel 
cap «reinterpretar» un monument nazi o 
feixista italià.

En el cas d’Argentona, a més, es dóna 
el cas que el monument franquista «rein-
tepretat» és una creu: pot una creu cris-
tiana representar els morts del bàndol 
republicà? Ho dubto molt. Aquí alguns 
diuen que també van morir cristians en 
mans dels feixistes: cert, però no pel fet 
de ser cristians. En qualsevol cas, reitero: 
mai una creu podrà representar els morts 
de la CNT, el POUM, el PSUC, etcètera, si-
guem clars. Aquí cal recordar també que 
l’Església Catòlica no va ser neutral a la 
Guerra sinó que va tenir un paper molt 

actiu en favor del bàndol franquista. Posar 
una creu com a monument no és qüestió 
baladí.

Tampoc accepto l’argument que 
«s’està esborrant la història», considero 
que hi ha un error en la premissa de sor-
tida: el franquisme per desgràcia de tots i 
totes encara no és història passada, com 

deia abans. No s’ha tancat la ferida oberta 
pel franquisme mentre hi quedi un bàndol 
derrotat que va ser humiliat i que encara 
no ha rebut una sepultura digna, no s’ha 
reconegut com cal els vençuts i els exiliats 
ni s’ha honrat com cal la gent del bàndol 
antifeixista que va morir lluitant per de-
fensar la república legítima o que van ser 
afusellats en la llarga dictadura. Per tant, 
mantenir els monuments d’aquella època 
és mantenir la humiliació del bàndol per-
dedor de la guerra.

Es tracta, per tant, d’una qüestió de 
principis. S’han de retirar els monuments 
sense consulta, perquè els principis no es 
consulten, i més en el nostre cas concret 
que ho portàvem al programa polític i 
també es va posar com a punt a l’Acord de 
Govern. Com a govern no volem sotmetre 
a consulta aquest fet perquè és una humi-
liació als qui van morir per la República i 
a més, veient els resultats de Tortosa, no 
volem caure en el mateix error que ells.

Retirem el monument franquis-
ta d’una vegada, treiem els morts de les 
fosses comuns, homenatgem tots aquells 
que van morir defensant la República, que 
l’Estat es disculpi amb tots ells i llavors 
podrem parlar de començar a tancar una 
etapa de la història que mai hauria d’ha-
ver succeït. Parlar d’això abans de fer 
aquestes actuacions és simplement voler 
passar de puntetes obviant la humiliació 
pública a la que van ser sotmesos els qui 
van ser derrotats a la guerra.

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona per la CUP 

Es tracta d’una qüestió de 
principis. S’han de retirar els 
monuments sense consulta, 
perquè els principis no es 

consulten.

Un monument franquista 
no es pot «reinterpretar». 
A ningú li passaria pel cap 

«reinterpretar» un monument 
nazi o feixista italià.
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Monument franquista??
Les recomanacions de  
Memorial Democràtic

Sembla que al nostre poble l’equip de 
govern té ganes d’entretenir-se i en-

tretenir-nos en temes  que crec que no 
tenen cap rellevància en aquests mo-
ments, i a més gastar-se uns dinerons 
sense solta ni volta.

En el Ple del 6 de juny es va presen-
tar una moció que proposava treure 
els símbols franquistes del poble. Un 
era el monòlit de sobre les escaletes 
que va a la plaça de l’Església. Sím-
bol franquista vaig pensar? Però si 
l’any 1977, en el marc del Secretariat 
del Congrés de Cultura Catalana en 
el que hi estaven integrades moltes 
entitats del poble, o sigui bona part 
del poble, això ja ho va treballar i 
canviar? 

I l’any 1979, amb el primer Ajun-
tament democràtic, en Josep Lladó i 
la Francesca Albert van crear una 
frase que representés el sentiments 
que en aquells moments la majoria 
del poble podíem sentir i estar-hi 
d’acord: «A tots els que ens dei-
xaren a conseqüència d’uns fets 
que no s’han d’esdevenir. Que 
trobin en el seu repòs la pau que 
la vida els negà. 1936-1975»

No ho entenc! Què vaig fer? Doncs 
el que jo crec que hauria de fer qualsevol 
persona que viu en un lloc: Informar-se! 
Vaig buscar què recomanava l’informe 
del Memorial Democràtic de Catalu-
nya (Barcelona, setembre del 2010, 
Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Interior, Relacions institucio-
nals i participació).

A l’octubre de l’any 2008, la Direcció 
General de Memòria Democràtica (DGMD) 
va iniciar el projecte de Cens de simbologia 

franquista amb un plantejament previ en 
el que es dissenyaren les diferents línies de 
treball i s’apuntaren les bases metodològi-
ques. Amb la col·laboració de la Conselleria 
de Medi Ambient i Habitatge, duta a terme 
a través d’Adigsa, s’inicià la seva execució.

En el projecte hi participaren les Uni-
versitats Rovira i Virgili (URV), Autònoma 
de Barcelona (UAB), de Lleida (UdL) i de 
Girona (UdG). Cadascuna d’aquestes Uni-
versitats aportà un representant (catedràtic 
o professor d’Història Contemporània) per 
a l’elaboració del marc teòric i un equip de 
recerca per dur a terme el treball de camp 
que s’inicià finalment el febrer de 2009. El 
treball de camp s’executà sobre una mostra 
de 185 municipis elegits per criteris demo-

gràfics, territorials i d’interès històric, dels 
quals es localitzaren, s’identificaren i es ca-
talogaren els 3.647 símbols trobats en l’es-
pai públic d’aquestes localitats.

Estan separats per blocs i en un bloc 
vaig trobar el nostre poble.

6) Creus: Obres commemoratives amb 
la creu com element principal. Hi 
trobem creus dedicades a «caiguts» 
i «màrtirs» franquistes, dedicades 
a la Santa Missió, amb el missatge 
reconvertit durant la democràcia. 
Les recomanacions d’actuació han 
variat en funció de la categoria i, 
en diversos casos, en funció del cas 
individual. 

(vegeu quadre inferior)

Em sembla que queda clar el què 
s’ha de fer, almenys persones més 
expertes que jo i que moltíssima al-
tra gent ens diuen: «Conservació i 
senyalització». 

Potser hi caldria una explicació 
(al costat) més àmplia i detallada de la 
manera que la ciutadania d’Argento-
na va treballar i lluitar del 1977 al 1979 
per reconvertir el monument i els 
noms dels carrers que hi havien amb 
l’empremta franquista fins a la seva re-
conversió i nomenclatura actual. 

O potser ‒ja que no puc pensar al-
tra cosa‒ el que es proposa l’equip de 

govern amb les seves actuacions tan tota-
litàries i sense consultar a la ciutadania, és 
esborrar la memòria històrica i democrà-
tica del poble d’Argentona dels anys 70?

Caterina Alsina i Parnau

registre 1268 Argentona 
UBICACIÓ ORIGINAL 
I ACTUAL: 
Nucli urbà 

Conservació i senyalització 

Monuments dedicats als caiguts que han transformat el missatge en època democràtica per tal d’honorar tots els morts de la Guerra. 

REGISTRE LOCALITAT UBICACIÓ IMATGE CRITERI D’ACTUACIÓ 

Criteri general d’actuació: en tots els casos, tret d’un excepcional per les seves pròpies circumstàncies, es recomana la seva conservació i 
senyalització. 
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Cop de Creu a la participació
«Els principis no es consulten»

Sona a franquista l’argument final amb 
el que el batlle Eudald Calvo conclou el 

seu article Fora els monuments franquistes 
dels nostres carrers. Polseguera han aixecat 
les maneres de fer del govern argentoní en 
la retirada de la creu de les escales de l’es-
glésia, desenterrant un tema sensible sense 
donar oportunitat a la ciutadania a expres-
sar-s’hi prèviament, remarcant a més que 
podien haver-ho fet sense dir res, però que 
han tingut la benevolència de legitimar-ho 
en el ple, recolzant-se en una obligació le-
gal que s’ha demostrat no ser certa.

 «Ho portàvem al programa polític: 
Retirar els símbols feixistes i franquistes 
d’Argentona». Certament, programa polí-
tic en que la paraula participació ciuta-
dana i popular hi surt fins a 32 cops i en 
el que enlloc surt que els principis queden 
fora de la participació, el debat i el diàleg:

«Perquè la CUP som poble, perquè 
pertanyem al comú de la gent, volem que 
tothom s’hi arremangui. Argentona serà el 
que tots i totes nosaltres decidim.

»La democràcia no només és votar un 
cop cada quatre anys. Hem d’anar cap 
a un model de democràcia participativa. 
Cal retornar al poble el que és del poble, 
el poder de decisió. Perquè no volem que 
la participació ciutadana només sigui una 
moda o que només serveixi per justificar les 
polítiques del govern municipal. Volem que 
al poble se l’escolti i que decideixi. Per això, 
cal donar un caràcter vinculant als dife-
rents òrgans i processos participatius.

»Defensem que el poble intervingui ac-
tivament per prendre decisions vinculants 
en tots els àmbits de la política municipal. 
Calen mecanismes potents i amplis de par-
ticipació.»

Llegia l’altre dia unes declaracions de 
Picardo el Ministre en Cap de Gibraltar, 
que ens haurien de fer reflexionar sobre la 
nostra pobra concepció espanyola i argen-
tonina del què és ser demòcrata. Li pregun-
taven sobre el Brexit: 

«Es va equivocar David Cameron 
convocant el referèndum? 

 ‒Per a res. Ell, jo i tots els polítics brità-
nics som demòcrates... És important que es 
produeixin aquests exercicis de democràcia. 
Cal donar l’oportunitat a la ciutadania que 
s’expressi. I si surt el Brexit, caldrà respec-
tar el desig del poble. No podem intentar 

romandre a la UE si no és el desig del poble. 
I no tenir referèndums en relació a coses en 
què hi ha una pugna del poble per expres-
sar-se, és una gran covardia.»

En un tema tan sensible hagués estat 
bé, també, tenir en compte, escoltar la nos-
tra gent gran i fer-la partícip de qüestions 
de memòria històrica, aprofitant la seva sa-
viesa, per no repetir errors del passat. Cert, 
la història viscuda a la Guerra Civil en un 
primer temps la van escriure els vencedors 
i no es farà mai prou justícia a la Repúbli-
ca ni als que la van defensar. Ni l’església 
catòlica, que tant té a fer-se perdonar per 
la seva actitud en la contesa, encara no ha 
demanat perdó. Però vigilem de no entrar 
en el cercle etern de víctimes i botxins.

En una societat democràtica se n’hau-
ria de poder parlar amb llibertat i tranquil-
litat, sense la coacció de la imposició de la 
decisió ja presa i de fets consumats, úni-
cament amb els límits que marca la decla-
ració dels drets humans fonamentals. Els 
principis dels governants no poden ser 
finalistes. En política no cal només creure 
tenir raó i el poder, cal primer explicar-ho, 
facilitar que la ciutadania en pugui parlar 
i ser escoltada, abans de decidir per ella i, 
si cal, es consulta. Sinó mal favor li fem a 
la ja prou malmesa confiança de la gent 
en la participació i a l’enfortiment de la 
nostra feble democràcia.

Salut i República!

Lluís Mas i Esquerra
Vicepresident del Consell de la Vila

Crear problemes i conflicte on no n’hi ha!!!
SÍ!!! I em reafirmo amb el text del titu-

lar! I direu això a què ve? Doncs senzi-
llament em refereixo a que el passat dia 6 
de juny en el Ple corporatiu es va presen-
tar una moció conjunta de tot l’equip de 
govern que fa referència a la retirada dels 
símbols franquistes.

Hauríem d’explicar a manera de resum 
que l’any 1977 o sigui fa quasi 40 anys el 
dia 8 de desembre i dins dels actes de clo-
enda de la Campanya el Congrés al Carrer 
del Congrés de Cultura Catalana es con-
vocà als veïns d’Argentona, davant del Mo-
numento a los Caídos per transformar-lo en 
un record: «A tots els caiguts en una guerra 
que no havia de ser». I no solament es va re-
convertir aquell espai, altres carrers també 
van ser recuperats amb el seu nom.

Cal dir que el Secretariat del Congrés 
de Cultura Catalana a Argentona estava 

integrat per 15 associacions o agrupaci-
ons de diferents signes i ideologies. Crec 
que en aquella situació es va fer un treball 
de sensibilització i participació prou im-
portant tenint en compte la situació po-
lítica d’aquell temps. Dos anys més tard, 
l’any 1979, es va remodelar el monument 
posant-hi l’actual inscripció «a tots els 
que ens deixaren a conseqüència d’un fet 
que no s’havia d’esdevenir» text gràcies 
a la ploma d’en Josep Lladó i la Quica 
Albert.

Insisteixo amb el titular de l’escrit, 
creen problemes o conflicte allà on no n’hi 
ha. No hem sentit que hi hagi cap conflicte 
sobre l’esmentat monument i si hi ha al-
guns que creuen que s’ha de retirar, primer 
crec jo que s’hauria de demanar l’opinió 
dels vilatans. No fer-ho al revés tal com ho 
plantegen; primer treuen el monument, no 

se sap on es guardarà o a quin lloc es posa-
rà... Desprès demanar als vilatans, què es 
vol posar al lloc on ara actualment hi ha 
el monument... No comencem la casa per 
la teulada?

Hi ha moltes opinions al respecte, 
persones assistents al Ple es van mani-
festar i fins i tot opinions enviades per 
WhatsApp de persones molt vinculades a 
l’Ajuntament demanant als regidors «que 
no es prengui cap decisió irreversible al 
respecte i menys encara el seu enderroca-
ment. No hi ha cap urgència social sobre 
aquest tema». 

Opinió que comparteixo al cent per 
cent.

Hi ha coses més importants que preo-
cupen a la gent!!!

Ma Rosa Masó Nogueras

En política no cal només 
creure tenir raó i el poder, 

cal primer explicar-ho, 
facilitar que la ciutadania 

en pugui parlar i ser 
escoltada, abans de decidir 
per ella i, si cal, es consulta
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Amb el convenciment que cal donar a 
conèixer, potenciar i donar suport al sector 
primari de la nostra Vila, avui parlem amb 
els hereus d’un antic mas, situat al Veïnat de 
Pins, can Bramona. Segons la Guia del pa-
trimoni històric i artístic dels municipis ca-
talans, del Centre d’Estudis i Divulgació del 
Patrimoni, «és una masia basilical de tres 
cossos, d’estil gòtic, del segles XIII al XV».

El seu emprenedor, en Josep Oliveras 
i Guiñon, és un pagès especialitzat en 
productes de temporada. Ens comenta que 
són la tercera generació d’Oliveras, horto-
lans que han conreat i conreen aquestes 
terres del marge dret de la Riera d’Argen-
tona. Can Bramona és una explotació 
agrària familiar on hi treballen els dos 
germans que han rebut tota la saviesa dels 
seus predecessors.

Josep, quanta terra teniu? Tenim 
onze hectàrees aproximadament, entre 
bosc, zona verda, secà i regadiu.

Quin tipus d’agricultura empreu? 
La integrada.

Per què vares passar a l’agricultu-
ra integrada? Perquè és la que no utilitza 
productes agressius per al medi.

Disposeu dels certificats? Sí, preci-
sament el tenim des de fa molt poc. També 
tenim el certificat de productes de proxi-
mitat.

Hi ha molta demanda de produc-
tes d’aquest cultiu? Sí, cada vegada una 
mica més.

Feu rotació de cultius? Sí, és neces-
sari per reduir la contaminació del sòl.

Amb quins adobs aboneu els camps? 
Amb fems de conill i res de químic!

Com combatiu les plagues? Estem 
assessorats pel tècnic Jordi Arinyó de 
l’Agrupació de Defensa Vegetal.

Quin sistema de reg empreu? Rec 
per gota a gota i micro aspersió.

D’on obteniu les llavors, en teniu 
d’antigues? Sí, en tenim vàries de recu-
perades, com la mongeta tendra Llamine-
ra, tomàquet de penjar rodó, pèsols ganxo, 
faves Muchamiel. També en comprem al 
Sindicat de Pagesos d’Argentona o al re-
presentant de la casa Semences Gautier. 
També plantem les verdures a taco que 
comprem a Lloveras de Llavaneres.

Com conserveu les llavors? Les te-
nim a la cambra frigorífica.

Quina és la vostra producció de 
verdures? Són les típiques de temporada 
i les que ens demana el mercat.

Tot i que esteu arrecerats, és difí-
cil cultivar tan a prop del canal de la 
riera, a l’hivern? Sí i tant! Aquí sempre 
estem entre dos i tres graus per sota zero, 
hi ha hiverns que hem arribat a quatre a 
sota zero.

I amb aquestes temperatures, què 
podeu cultivar? Doncs ens hem especia-
litzat amb alls tendres, a banda de cultivar 
cols i bledes, entre altres verdures.

Teniu cultius amb hivernacles? Sí, 
per avançar-nos a les collites són vitals.

Feu mercats? Sí, a Granollers sota 
la Porxada els dijous, a Llavaneres els 
divendres, i a Mataró al Mercat de l’Es-
corxador.

Els vostres clients són conscients 
de consumir productes de proximitat? 
Sí, la gent ho demana!

Com veieu la situació actual del 
vostre sector? És difícil però dóna se-
nyals de recuperació.

Esteu afectats per la sobrevalora-
ció del cadastre en les construccions 
agràries? No.

Considereu els horts urbans com a 
competidors? Sí.

Què en penseu del lloguer de fin-
ques de sòl agrícola a productors ex-
tensius? Abans que siguin erms... millor 
que els treballin.

Creieu que fóra possible una 
agrobotiga a la Vila, de venda directa 
o on-line, que donés sortida als pro-
ductes de tots els pagesos d’Argento-
na? Dubto que fos viable, però es podria 
provar...

És rendible fer de pagès? Riu i diu: 
Sí... però ens n’anem sortint.

Francesc Navarro i Bonamusa

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Can Bramona
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RETALLS Festa Major de Sant Domingo 1976
Aquesta Festa Major farà 40 anys justos que una Comissió d’Amics i Veïns del Carrer Gran van 

donar l’impuls necessari perquè unes persones del poble diguessin a l’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Argentona: PROU! Prou al soroll, als cotxes i als accidents de tràfic molt greus que feia molts 
anys que es venien patint al Carrer Gran, a conseqüència de ser la carretera comarcal C-1415.

La protesta va ser efectiva i de seguida van començar les actuacions per construir la variant exterior 
d’aquesta carretera, però vam haver d’esperar l’any 2009 perquè es fes realitat el somni d’un Carrer Gran 
per viure i conviure.

Caterina Alsina 
Parnau
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artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - 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.

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 

www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari d'estiu: 
divendres de 5 a 8 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

649 465 530 calelieseco@gmail.com

Bona 
Festa 
Major!

Bona 
Festa 
Major!
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Reflexions a propòsit d’Y-X, escrites al món i especialment al meu equip. Estrena el 13 
de juliol a la Sala Atrium

El teatre és un acte d’amor

El teatre és un acte d’amor. Ho entenc 
ara que dirigeixo Y-X, un espectacle 

que he escrit jo mateixa i que qüestiona, 
precisament, les formes tradicionals que 
imposa l’amor romàntic. El teatre és, de 
fet, la sublimació de l’amor i, segurament, 
l’experiència d’amor col·lectiu més real 
que mai tindré el privilegi de viure. Ho és 
el teatre i encara més el teatre precari en 
què un equip humà es reuneix hores i ho-
res sense cap incentiu econòmic assegu-
rat, només per confiança mútua. Per això i 
per un amor ‒que per incondicional, terri-
ble‒ a una professió que ens aboca a mal-
viure i a esperar (això sempre!) que ‒com 
aquell qui desitja que el seu amor impos-
sible li faci, per fi, una caiguda d’ulls‒ el 
teatre ens correspongui i hi puguem tenir 

una relació sana (econòmicament parlant, 
vull dir). El teatre és, per tant, un acte 
profundíssim d’amor. I en un món en què 
arreu imperen els interessos econòmics, 
l’amor és revolucionari. Som revoluciona-
ris. Me n’adono cada matí a sala d’assaig; 
cada cop que veig els cinc actors amb qui 
treballo ‒uns actors que si el món funcio-
nés només una mica bé, ho estarien petant 
a diari en sales importants, sincerament‒ 
amb els ulls expectants, escoltant-me, 
lliurant-se’m en un acte de generositat 
insòlit, que només puc entendre com un 
acte d’amor, de confiança mútua. Perquè 
sí, perquè la fe en un projecte, la fe en un 
equip humà és l’única moneda de canvi. 
No em direu que això no és revolucionari. 

El teatre és, per tant, un acte d’amor, 
però també ho és la meva feina, perquè a 
la generositat només se li pot respondre 
amb generositat i dirigir és, per a mi, ex-
posar-se, confrontar-se amb l’error, com-
partir febleses i atrevir-se a dir, una vegada 
i una altra: «nois, d’això no en tinc ni puta 
idea». A aquesta vulnerabilitat, a aquest 
despullar-se, a aquest ser sincer fins a lí-
mits insospitats, jo només m’hi exposaria 
per un amor profundíssim. A una gent. O 
a una idea. O potser a les dues coses a la 
vegada. Dirigir és, per tant, un acte d’amor 
i pot ser-ho també escriure. Vaig escriure 
Y-X com un regal als meus actors. Als que 
m’havien acompanyat al darrer espectacle 
i a d’altres que s’hi afegirien. Necessitava 
donar-los les gràcies. L’objectiu fonamen-
tal era copsar-los profundament l’energia 
per escriure’ls un personatge que els jugu-
és a favor, o que els anés absolutament a la 
contra, per construir-los, al cap i a la fi, un 
personatge a mida. Y-X és per a mi, un acte 
d’amor a una gent. Un dels actes d’amor 

col·lectiu més profunds que, de moment, 
he tingut l’experiència de viure. Y-X és ju-
gar, és fer l’animal, és fer bromes internes 
que mai ningú no entendrà, és passar-ho 
bé, perquè estimar és fer la vida una mica 
més bonica als del teu voltant i això és el 
que intentem fer.

Sé que un procés d’assajos s’encami-
na, que un espectacle anirà bé, quan em 
cargolo pel terra de riure. No per la comi-
citat de l’espectacle en si, sinó pels materi-
als que es generen a la pròpia sala d’assaig. 
A vegades genials, a vegades ridículs. La 
majoria mai els compartirem amb el pú-
blic. El meu riure, però, és símptoma que 
hem construït, entre tots, un espai de lli-
bertat real, un oasi, i que els actors se sen-
ten confiats i feliços. Només des d’aquí, 
des del joc, des de la felicitat, des del no 
judici, puc entendre la creació genuïna. I 
el no jutjar, l’atrevir-se a jugar, a ser feliç 
són, al meu entendre, actes d’amor profun-
díssims, sovint marginals, sovint perifèrics 
en un món on impera la productivitat, allò 
que és rendible. No em digueu que no som 
revolucionaris.

PD: Sé que els gats vells de l’ofici (i 
potser també alguns dels meus coetanis), 
em miraran amb certa condescendència a 
partir d’ara, com si aquest esclat d’amor 
que reivindico, com si aquesta innocència 
tendra (fins i tot ridícula) des d’on par-
lo poguessin curar-se amb l’edat, a base 
d’hòsties laborals o amb l’experiència. Per 
la meva part, espero entendre per sempre 
el teatre com un acte d’amor col·lectiu. 
Com l’acte d’amor sublim que és per mi 
Y-X. El teatre és amor. El dia que em curi, 
estudiaré ADE.

Laia Alsina

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!
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En un poblet del Maresme…
Fa d’això molts i molts anys, uns quants 

segles, un poble del Maresme central 
tenia un veïnat vora la mar on la gent hi 
deixava les barques i els aparells de pesca.

De mica en mica hi anaven construint 
cases i més cases per poder-hi viure, 
ja que la por del turc havia remès. Així 
fou com s’establí un veritable veïnat ar-
ran de mar. Van construir una esglesiola 
i tot, però encara no l’havien dedicat a 
cap sant. I vet aquí que un dia, va passar 
un pelegrí que venia de fer penitència a 
Roma, i va recalar en 
aquell llogarret per 
descansar. La gent el 
va acollir i el van refer 
del llarg viatge i, en 
agraïment, l’home va 
treure un os del sar-
ró que duia. Els hi va 
mostrar als més prin-
cipals del veïnat tot 
dient-los-hi «aquest 
os us el dono en prova 
del meu agraïment per 
haver-me donat acolli-
da a casa vostra, es l’os 
d’un màrtir, de Sant Zenon, guardeu-lo i 
venereu-lo». Manoi que bé, van pensar els 
principals del lloc: «ja tenim Sant per a la 
capella i ja li farem Festa Major i tot». 

De llavors ençà que a la vila d’Arenys 
de Mar celebren la festa major en honor 
de Sant Zenon el dia 9 de juliol de cada 
any.

Abans, del meu record, feien proces-
só pels carrers amb la relíquia del Sant 
portada pel rector de la Parròquia. Ara 
ja no, però sí que segueixen cantant tutti 
pleni, urbi et orbi els coneguts Goigs de 
Sant Zenon; i els canta tothom, petits i 
grans, creients i no, perquè la Festa Ma-
jor en honor de Sant Zenon és realment 
una festa convertida en tradició. I que no 

els la toquin, car la defensaran amb un-
gles i dents.

Les tradicions venen així, de la mane-
ra més simple i sense importància, però és 
el manteniment i la interiorització que les 
fa perdurables en el temps.

I aquí no hi valen laïcitats ni altres an-
dròmines. Qui vol anar a la missa hi va, i 
qui no vol doncs no hi va. Però a ningú se 
li ocorreria fer la Festa Major del Nou de 
Juliol i deixar a Sant Zenon en un raconet 
que quasi no el veiés ningú.

Senyores i senyors 
de l’equip de govern 
de la Vila d’Argento-
na: Per què aquesta 
falera en deixar a Sant 
Domènec en un raco-
net, treure’l del càntir i 
quasi del programa de 
la Festa Major? La tra-
dició en aquest cas no 
us la explicaré pas, car 
com a representants 
electes dels vilatans i 
vilatanes, segur que us 
la sabeu de memòria; 

però deixeu-vos de laïcitats, que les tradi-
cions són una cosa i les creences –sempre 
personals i respectables, faltaria més– en 
són una altra. En castellà en diuen: «no 
mezclar el culo con las témporas».

Ahir llegia un cartell anunciador de 
la Revetlla de Sant Joan. Dintre meu vaig 
pensar: menys mal que no se’ls ha acudit 
de dir-ne «revetlla del solstici d’estiu» 
–que també ho és de passada–, perquè 
llavors... a fer punyetes Nadal, els Reis, la 
cavalcada i tota cuca que bellugui.

De veritat i de cor: penseu-hi , que val 
la pena, penseu-hi, que pensar una mica 
no fa mal a ningú.

Joan Culubret i Missé

Per què aquesta falera en 
deixar a Sant Domènec 
en un raconet, treure’l 

del càntir i quasi 
del programa de la 

Festa Major?

La caseta de 
l’entrada a les 
Ginesteres
La caseta que trobem a l’entrada de la 

urbanització ha entrat en polèmica. 
Alguns veïns consideren que s’ha de con-
servar i d’altres que s’ha de tirar a terra.

Senyors: valorem pros i contres:
En primer lloc, cal pensar si me-

nysprear el que tenim i fer una rotonda 
amb les bústies fora, costarà més diners 
que condicionar la caseta. Aquesta ja dis-
posa d’un local, que durant anys va ser un 
punt de trobada de reunions de veïns. I 
podria tornar a ser-ho (en espera d’un lo-
cal social). Tenir les bústies resguardades 
de les inclemències del temps és una segu-
retat per a tots. Els temps no estan per fer 
despeses innecessàries!

En segon lloc, cal recordar que en el 
Ple de l’Ajuntament (7 març) es va apro-
var per unanimitat, el fet de realitzar una 
consulta als veïns i recollir la voluntat de 
tots, per fer-la efectiva. Això és un acte 
democràtic que està per sobre de pensa-
ments partidistes. Cal fer-ho! 

En tercer lloc, la construcció és un re-
cord sentimental per a alguns veïns des de 
fa molts anys. No perquè una cosa es faci 
vella l’hem de llençar. 

Per últim, una nova ubicació de les 
bústies permetrà aparcar el vehicles per 
fer la recollida del correu? 

Potser millor conservar la caseta? 
L’Entitat Sant Domènec de les Gines-

teres, estem a favor de la seva conserva-
ció i disposats a dialogar amb el veïnat i 
l’Ajuntament per resoldre aquesta qüestió 
el més aviat possible.

Esperem que tothom expressi la seva 
opinió.

Entitat de Sant Domènec  
de les Ginesteres

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

ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició

• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia

• Servei de lampisteria (electricitat, aigua, gas, 
aire condicionat i calefacció)

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h

Bona 
Festa 
Major! Bona Festa Major!
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En el nostre primer número parlàvem 
de fer política en el sentit etimològic 

de la paraula, fer polis, fer àgora, fer pàtria 
en democràcia. Perquè pensàvem i pen-
sem que la pluralitat de l’opinió ciutadana 
a Argentona necessita vies de comunica-
ció extraoficials, oferíem i seguim oferint 
la revista com a mitjà d’expressió. 

El Banc ha estat en totes les conteses 
electorals, principalment en les locals. 
En aquests dotze anys hem tingut qua-
tre governs municipals diferents. Polítics 
de carrera, circumstancials o vilatans del 
carrer, han expressat la seves opinions 
abans i després dels resultats electorals. 
Hem vist canviar el govern municipal 
en tres ocasions i en totes els cartipassos 
han estat diferents. No ens n’hem estat de 
expressar el joc d’ous que per a nosaltres 
va semblar la darrera distribució de carte-
res. La revista ha estat sempre crítica amb 
l’acció de govern. Tant és així que en una 
ocasió, el consistori en ple, va ser disfres-
sat de caganers per fer-se la foto de Nadal.

També la consulta pel dret a decidir (3 
de desembre de 2009) i el referèndum del 
9-N-2014 han estat temes importants, com 
el moviment 15-M dels indignats que tam-
bé ha estat tema de portada i d’anàlisis a 
la revista.

Temes com la defensa del centre his-
tòric en l’entorn de can Puig i Cadafalch; 
l’enderroc a traïció de cal Guardià; el futur 
de la Velcro, que continua sent present; 
l’enderroc de la caserna de la Guàrdia Ci-
vil; la descoberta d’una necròpoli medie-
val a cal Guardià; la inauguració de la ro-
tonda d’entrada a Sant Miquel del Cros; la 
inauguració de la gespa artificial al camp 

de futbol, la peatonalització del carrer 
gran; la manifestació popular per aturar 
el Pla d’Ordenació Urbana Municipal sota 
el lema l’urbanisme d’Argentona és cosa de 
tots!; preguntes com: què se’n feia dels di-
ners dels argentonins, el lamentable estat 
dels carrers al 2006 que ens convertirien 
en Bachentona; què volem ser quan si-
guem grans?, en relació al model de poble 
i la redacció diverses vegades inacabada 
del POUM; amb l’amenaça-oportunitat 
del tren orbital que el 2013 havia d’entrar 
en funcionament; el debat de la Sala i si 
s’acabava o no... Són temes que van estar 
d’actualitat, alguns encara ho són. Amb 
tot aquesta ebullició de fets s’esdevingue-
ren les eleccions municipals del 2007 que 
propiciaren un canvi de govern i coinci-
deix amb un canvi en la portada i la ma-
quetació de la revista.

Molts d’aquests temes han estat recur-
rents a mesura que cada govern vol fer la 
seva. L’expressió PIM, PAM, POUM deixa 
molt a les clares la poca serietat amb que 
es volen solucionar els temes urbanístics 
que, per altra banda, sembla que estan en-
callats per mor de la crisi o per manca de 
voluntat política.

El temes ecològics han tingut un pa-
per preponderant. Cal recordar la secció 
fixa La nostra brossa de cada dia que du-
rant molts trimestres ens recordava el 
problema de les deixalles i el seu reci-
clatge, fent èmfasi en la necessitat de dis-
minuir-ne la producció i fer-ne un pro-
cessament sostenible. El tema del canvi 
climàtic també ens amoïna. Cal recordar 
la imatge d’un Burriac dalt d’una munta-
nya tota pelada. A La vall del riu vermell 

es denuncià un abocament químic a la 
riera. L’agonia dels boscos d’Argentona 
per manca de gestió forestal va anun-
ciar el que ara estem observant amb la 
plaga destructiva que pateixen els pins. 
L’explotació abusiva de les pedreres amb 
l’exemple tòxic de l’abocador de resi-
dus afegit en la pedrera de can Buscà a 
Dosrius. La incineració de residus sòlids 
urbans, el debat dels transgènics, les es-
coles verdes, han estat altres temes des-
tacats. No tot han estat temes negatius, 
també n’hi han hagut de positius com la 
recuperació de moltes fonts i molt espe-
cialment de la Font Picant amb l’arranja-
ment del espai circumdant. Ara ens pre-
ocupa la manca de manteniment que té 
aquest indret emblemàtic d’Argentona, 
que poc a poc torna a degradar-se com fa 
uns anys enrere. Sembla que la memòria 
popular no existeixi.

Sostenibilitat i mobilitat, dos temes 
que no han de ser antagònics, varen que-
dar ben palesos en el debat inacabat de 
la ronda de Mataró que incorporava el 
desdoblament de la C32. L’Associació de 
veïns està en contra de la «tifa» que seria 
el desenvolupament d’aquest projecte pel 
seu impacte sobre el territori. Les actuals 
obres que es fan en l’enllaç entre les dues 
autopistes ens han de fer estar en alerta 
del que pot succeir.

El Consell de la Vila ha estat tema re-
current al Banc per la incredulitat que ens 
genera sobre la seva real vàlua. Ara sem-
bla que pot començar a donar resultats, 
però encara està per veure.

El Banc ha estat al costat del anhels de 
llibertat del nostre país. Des de la notícia 

a través de les portades de «El Banc de la Plaça»
Dotze anys d’història
Foto: Albert Burguera
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que la senyera onejava a l’entrada de la Vila, 
fins la crida repetida a la participació en ma-
nifestacions patriòtiques i de defensa de les 
nostres costums i identitats, com el Corre-
llengua. Sempre al costat del dret a decidir i 
la llibertat d’expressió, tot reclamant ferme-
sa en les conviccions i unitat d’acció. El 9-N 
a Argentona en va ser un bon exemple.

El Banc s’ha fer ressò del debat edu-
catiu i ha actuat en defensa de la sanitat 
pública i el comerç just. L’arribada de 
l’escoltisme amb el Calabrot d’Argent ha 
donat un alè rejovenit al poble.

Hem defensat la nostra cultura i la 
nostra gent. Mitjançant seccions com 
Coneixes la teva vila? hem volgut redes-
cobrir racons d’Argentona. El Coses que 
passen ens ha apropat a la realitat del dia 
a dia. La revista s’ha fet ressò de múlti-
ples presentacions de llibres escrits per 
convilatans. Molts personatges de la vila 
han estat entrevistats o recordats a la re-
vista: Fonsu Güell, Jaume Arenas, Josep 
Rabassa, Lluís Serra, Lina Casanovas, 
Quico Xarrié, Tàrio Rubio, l’Antón de 
Can Serra, Joaquim Ripoll, Emili Olivas, 
Jeroni Nieto, Joan Padrós, Josep Lladó i 
Laia Alsina, entre d’altres. També la sec-
ció, Argentonins fora vila ens mostrà les 
peripècies d’alguns argentonins visquent 
fora del país. Les entrevistes als Pagesos 
de proximitat ens mostren la realitat de 
la nostra pagesia, a la vegada que ens ha 
permès descobrir racons i masies. També 
hem tingut un espai per recordar oficis, 
oficials i artesans, que per raons d’edat 
han deixat el seu treball.

La festa de la verema, la fiblada, les 
mostres de bolets, exposicions com la dels 

aljubs de vinya, entre d’altres han omplert 
les nostres pàgines.

Hem donat veu i carta de presentació 
a nombroses associacions com: Creu Roja, 
Càrites, Amics de la Música, Amics de 
la Vinya, El Centre Parroquial, La Penya 
Barcelonista, El Club de Futbol Argento-
na, L’Associació de Jubilats, Els Argento-
na Bocs, El Grup de Fonts, el Banc dels 
Aliments, etc.

No ens hem oblidat de les urbanitza-
cions com Can Ribosa, Can Raimí, Can 
Cabot, Les Ginesteres... que han estat no-
tícia sobretot per temes urbanístics i de 
gestió.

La revista ha donat veu a la defensa 
dels animals, El somni dels gats, però re-
clamant amb fermesa la coresponsabilitat 
dels seus propietaris a l’hora de mantenir 
uns carrers nets.

És difícil fer un resum més intens del 
que ha estat el Banc de la plaça fins ara. 
Amb aquest pretenem donar una visió de 
passat, però també del que pot represen-
tar la revista en el futur. Això dependrà 
de tots i totes i de les col·laboracions que 
ens arribin, doncs recordem que la revista 
està al servei de la gent i oberta a tothom.

Moltes gràcies a tots els nostres col-
laboradors per fer-la possible.

En dotze anys han passat moltes coses, 
algunes bones i altres no tant. A 
través de les 50 portades de la revista, 
volem fer-ne un petit recordatori. 

J.A. Capdevila Morell
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quAsI uN sEGLE VIVINT A L’AVANTGuARDA
Lina Casanovas

La Lina és una dona lluitadora, forjada per 
durs avatars familiars com l’estada a Amèrica, 
la guerra civil i la postguerra. Això l’hi ha con-
ferit un caràcter fort per sobreviure. 

El seu cos d’aparença fràgil és viu com una 
daina. És tot vigor obtingut per una dieta natu-
rista rigorosa i uns principis poc comuns.

De tracte és una persona franca, a voltes re-
servada per a qui no coneix, desprèn bonhomia 
i té una mirada ben múrria... 

Té un caràcter fort, tota ella és energia, ges-
ticula molt i no para de parlar i de posar en raó 
els seus fonaments sobre cap on va la humanitat. 

Els seus ulls són com guspires que cerquen 
quelcom per fer un poema. Ella és una recone-
guda i estimada poetessa per als seus convila-
tans. 

De formació autodidacta, sense adonar-se’n 
fa un alexandrí en quatre mots. La natura és la 
musa que l’inspira: amb un vol de papallona, 
una posta de sol i uns branquillons de ginesta 
et fa un poema. 

Els seus poemes, de la mateixa manera que 
inspiren tendresa, et posen un nus a la gola. 

Les poesies i els pensaments: un punt de 
mel... i de fel...
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La Cati o la Lina, com anomenem uns i 
altres a la Caterina Casanovas i Beren-

guer, va néixer a Fajardo (Puerto Rico) el 27 
de febrer de 1918, filla de catalans que s’ha-
vien traslladat a Amèrica. La seva mare va 
morir quan ella tenia quatre anys i va anar 
a viure a casa d’uns oncles a Guantánamo 
(Cuba) on s’hi va estar cinc anys. D’allà 
anà a Nova York (Estats Units) on hi va 
viure uns quatre anys i després retornà a 
Catalunya, d’on no s’ha mogut més. 

Quan comences a escriure poemes? 
No vaig anar a l’escola. De llegir i es-

criure en vaig aprendre amb les cosines, fi-
lles de l’oncle Francesc. Al sis anys llegia i 
escrivia, i va ser quan vaig escriure el meu 
primer poema. Em venien al cap frases que 
rimaven sense jo saber què era això de fer 
versos ni rimes. Rimava els poemes com 
ara, perquè amb la rima s’hi neix.

Vols dir que et sortia la poesia d’una 
manera natural, espontània i com con-
substancial amb la teva persona? 

Doncs més o menys! Sóc poetessa clàssi-
ca nata. El poeta clàssic neix rimant perquè 
neix amb orelles de músic! De sempre, en 
qualsevol lloc i de la manera més inespe-
rada, m’han vingut al cap unes frases, uns 
pensaments i he tingut necessitat d’escriu-
re’ls per plasmar allò que he sentit. Rimo 
bo i dormint. De vegades, a mitja nit, m’he 
despertat i he tingut la necessitat imperiosa 
d’escriure uns versos que m’han florit, de 
cop, dins meu.

Quan vens a Argentona? 
Aquí la Lina ens explica tot el periple 

viscut des que va acabar la guerra, quan 
va fer de telefonista i com, degut als seus 
coneixements d’anglès, va entrar a treba-
llar de secretària de direcció a la Warner 
Bross de Barcelona. Va conèixer el seu 
marit, en Joan Bals i Orfila, mentre ella 
recitava un poema propi en una reunió 
d’amics. En Joan va dir: «–m’he trobat 
un àngel i no me’l puc deixar escapar»... 
Mai més no es van separar. Va ser ell qui 
va animar-la a escriure més i més, qui va 
difondre els seus versos i qui la va empè-
nyer a presentar-se a certàmens literaris 
i Jocs Florals, en els quals va aconseguir 
nombrosos premis. Quan en Joan va mo-
rir, la Lina va estar deu anys sense escriu-
re ni una sola ratlla. 

Finalment ens explica la seva arribada 
a Argentona... Va ser el 1953, a can Borin-
gues, una finca que el seu pare va comprar 
per 250.000 pessetes, tots els seus estalvis. 
Volien viure a la natura i fer de pagesos 
però no en sabien prou i els veïns no els 
van fer gaire costat. El 1956 van anar de 

masovers a can Terrades del Molí. El pro-
pietari els pagava dues mil pessetes al mes 
per la masoveria, «un senyor que era tan 
pobre que només tenia diners», ell va inspi-
rar la Lina a escriure la poesia de «L’home 
petit».

Com van ser els anys de can Terrades?
Van ser els millors anys de la meva 

vida. Enmig de la natura, al costat d’en 
Joan –la persona que més he estimat– i 
voltada d’animalons als quals he estimat 
sempre com a criatures amb ànima i senti-
ments que són. Vàrem ser-hi vint anys, i per 
allà van desfilar molts amics... les tertúlies 
eren meravelloses. D’Argentona venien en 
Josep de can Coll i d’altres. També venien 
de Mataró i Barcelona, amics, poetes, es-
criptors i grans polítics, persones amb in-
quietuds semblants a les nostres.

Sabem que tens una filosofia de 
l’alimentació particular, com vas en-
trar en el món de la vida naturista?

Sóc vegetariana de naixement. Els meus 
pares van fer-se vegetarians abans que jo 
naixés per assegurar-me la millor salut. 
Anys més tard, vaig conèixer el professor 
Nicolas Capo en una trobada d’amics d’en 
Joan i, de seguida, em va atraure el seu sen-
tit de la vida i de com havíem de viure-la: 
sempre amb el màxim d’harmonia amb la 

natura, tant en el menjar com en tots els 
aspectes de la vida. 

La Lina segueix una dieta basada en la 
Trofologia o la manera correcta de com-
binar els aliments en cada àpat. Defineix 
aquesta dieta com una moral de vida, com 
una religió sense l’esclavitud i les mentides 
de la religió i ens explica que fa desapa-
rèixer el dolors físics, els mals humors, la 
ira, l’ambició i el materialisme, i propicia 
que t’envaeixi la pau i l’alegria de viure, 
sempre estàs content!

La Lina és una perfeccionista i, amb 
els anys, encara s’hi ha tornat més. Des 
de fa un temps està revisant tota la seva 
producció poètica. Té la necessitat de re-
visar-se a ella mateixa i d’aplicar la seva 
evolució personal als seus poemes, de 
transformar-los a un llenguatge més net i 
més d’acord a l’evolució de les seves idees. 
«Les idees i els sentiments són els mateixos, 
tenia trenta o quaranta anys quan ho vaig 
escriure i, amb noranta i pico, vaig comen-
çar a corregir-los. Ho reviso tot! Desgasta 
molt però és un estímul per millorar, per 
fer-ho més bonic... Què vol dir tot això? Vol 
dir que estic viva!»

Joan Culubret 
Assumpta Boba 

Francesc Navarro 
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Mel i Fel, L’Aixernador. Argentona, 1990.
Un punt de mel, Ajuntament d’Argentona, Amics de la Poesia d’Argentona. 

Argentona, 2006.
50 Nadales i una vida 1956-2006, Amics de la Poesia d’Argentona, 2009
Todos los amores, Amics de la Poesia d’Argentona. Argentona, 2010
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

Dolça terra 

armentera airosa, poble del meu pare! 
pètal de rosella, perla de la tiara 
de ciutats i viles que fan l’empordà; 
terres on l’espiga punteja sardanes 
quan s’aquieta l’aire de les tramuntanes 
i a la mar les barques surten a pescar.

Beneïda terra de la meva mare! 
Brot de farigola, menta i atzavara, 
Caldes, la xamosa nina del Vallès! 
Vila de fagedes, cims i torrenteres; 
generosa terra, dolça de cireres; 
enyorada terra que no ha vist mai més!

Dos poblets de la gran Catalunya! 
Dues llàgrimes dins el meu cor, 
quan l’encís del capvespre m’allunya 
pels viaranys sensitius del record.

Ma infantesa vetllà la palmera; 
dida negra el meu somni bressà; 
tinc la carn una mica estrangera 
però el cor cent per cent català!

Dolça terra dels pares i els avis! 
Fes-me digna de tu sempre més! 
Que el somriure no em fugi dels llavis; 
que no em cegui l’afany de diners.

Fes-me humil com el cuc i la guatlla; 
deixa’m net de rancors l’esperit, 
i una mica marcida l’espatlla 
per l’amor i el treball i el neguit.

Un niuet i una rosa boscana 
siguin sempre el meu somni d’infant; 
fes que dansi amb la teva sardana! 
Fes que plori amb el teu emigrant!

Que no em deixi fermar més cadenes 
que les cintes del teu lligabosc; 
que no em temptin palaus ni sirenes... 
Sóc ocell de planúria i de bosc!

Beneïda, dolça terra dels meus avis! 
Que algú, quan jo em mori, me n’ompli les mans, 
per sentir-la meva i amb immòbils llavis 
dir-li com l’estimen tots els catalans!

lina Casanovas, 1966

Dolça terra 

Poble d’armentera, pàtria del meu pare, 
terra del pollancre, no de l’atzavara, 
on encara diuen: “soms de l’empordà”, 
planes on l’espiga punteja sardanes 
quan es calma l’aire de les tramuntanes 
i del mar les barques tornen de pescar.

Caldes, dolça terra, poble de la mare, 
amb les fonts calentes pròdigues encara, 
i les fruites dolces com un bon llamí, 
del Vallès la vila més capdavantera 
és l’arrel materna, és com l’armentera, 
part del meu llinatge, la meitat de mi.

Dues fites i un nom: Catalunya! 
Dues llàgrimes galtes avall 
quan a frec del capvespre s’allunya 
l’enrenou casolà del treball.

el bressol em vetllà la palmera, 
dida negra la son em gronxà, 
tinc la pell una mica estrangera 
però el cor cent per cent català!

Dolça terra dels pares i els avis, 
fes-me digna de tu sempre més, 
que el somriure no em defugi dels llavis, 
que no em cegui l’afany de diners.

Fes-me humil com el cuc i la guatlla, 
deixa’m net de rancors l’esperit, 
i una mica caiguda l’espatlla 
per les hores de pena i neguit.

Que el perfum de les roses boscanes 
em recordi la pell dels infants, 
fes que canti amb les teves sardanes, 
fes que plori amb els teus emigrants.

Que no em deixi posar més cadenes 
que les cintes del teu lligabosc 
que no em temptin palaus ni sirenes, 
sóc ocell de ribera i de bosc.

Beneïda, dolça terra dels meus avis, 
que algú, quan em mori, me n’ompli les mans, 
per sentir-la meva i amb la mort als llavis 
dir-li com l’estimen tots els catalans!

lina Casanovas, 2016
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Homenatge al  
Tàrio Rubio

El passat dia 30 d’abril 
vàrem fer un homenatge 

al vell company Trinitario 
Rubio, Tàrio per als amics, 
en un restaurant de la vila. 
Hi érem tots o quasi tots els 
que vàrem formar part de 
la CIPA (Candidatura Inde-
pendent i Progressista d’Ar-
gentona) a les municipals de 
1983. Entre banderes catala-
nes, republicanes i banderes 
roges vàrem reconèixer la 
figura vivent d’un comba-
tent de la República, un col-
laborador dels maquis i un 
membre de l’Associació de 
Combatents de la República 
que treballa per la memòria 

històrica. En definitiva, tot un resistent encara viu, i que sigui 
per molt temps.

El Tàrio va ser soldat a la Guerra Civil. Voluntari quan va te-
nir edat d’agafar el fusell per defensar la legalitat republicana que 
representava una inflexió tremenda en la grisa historia de l’Estat 
espanyol. Va caure presoner el 1938 i va anar a parar a diversos 
camps de concentració i presons. Després, en ser alliberat, va col-
laborar amb els maquis a la serralada valenciana. 

El 1945 va deixar el seu poble a Castelló i va venir a viure 
a Barcelona per començar una nova vida. Tot i així, va ser un 
resistent al franquisme i amb la transició va començar a treballar 
fortament per la memòria històrica republicana i antifranquista.

Als anys 1970 va venir a viure a una urbanització d’Argento-
na i va connectar amb les forces de l’esquerra transformadora del 
poble, participant per exemple en la CIPA l’any 1983. També va 
estar en lluites veïnals i qüestions locals, etc.

El Tàrio sempre ha estat un home d’esquerres coherent i 
honrat, amb una visió solidària del món i generós envers la gent 
necessitada. És per això que li vam fer aquest dinar homenatge 
i ara escrivim aquestes quatre ratlles. En aquest context volem 
recordar els 170.000 afusellats que encara són a les cunetes, a tots 
els represaliats del franquisme i la miserable llei d’amnistia que 
impedeix jutjar els criminals de lesa humanitat. També, amb rà-
bia, lamentem que la dreta sociològica del PP i altres, no només 
no han demanat perdó sinó que ni tan sols han condemnat l’ai-
xecament feixista de 1936 i la posterior dictadura. Creiem que ja 
és hora de demanar comptes i obligar l’estat Espanyol, hereu del 
franquisme, a demanar perdó i acceptar que els criminals encara 
vius passin per la justícia universal. Si el 1978 haguéssim fet la 
ruptura, ara no ens trobaríem així...

Finalment des d’aquí, voldríem demanar a l’equip de govern 
de la Vila que se li procuri un acte o una distinció acord amb els 
seus mèrits i els seus valors que són els de la raó i la justícia. No 
podem oblidar la història ni els que varen lluitar per millorar-la. 
Un país més que banderes són les classes populars lluitant per la 
justícia.

Josep i Xavier Nieto

Rodi Tur… vas marxar 
un diumenge plujós

Un diumenge plujós... Així era el dia que et vam acomiadar. 
Sempre recordaré les paraules d’en Mia, el seu adéu: «prepara 

una cervesa en fresc».
En aquests moments només recordo la teva cara a l’hospital, 

dels darrersdiesa casa, quan no t’aguantaves dret, queies..., també 
recordo la teva cara més tranquil·la a Can Ruti...

Després, per a tu, tot es devia tornar negre o blanc... però 
aquests no eren els teus colors. La teva paleta, era, és de molts 
colors. Els personatges teus, pintats no somriuen, estan tristos, 
però tu estaves apagat. El primers dies de la Vall, la teva faç tenia 
pau. Així te’n vas anar, amb pau.

Ara, som nosaltres els que estem apagats, trobem a faltar la 
teva presència. Jo vull recordarquan estaves bé. Busco però, no 
trobo aquests records, perquè ara estan ferits, amagats en el meu 
dol. Ja sortiran! Quan? Com? No ho sé. Potser amb aquestes rat-
lles ho aniré assumint i trobaré la solució.

Sí, clar, queden els teus quadres, els pilons i pilons de carpe-
tes, llibretes fotocòpies de tants dibuixos, que pensava que hauria 
de classificar... i ja ho vas fer tu. Sens dubte ho vigilarem com un 
gran tresor... Però ara, avui, trobo a faltar la teva presència, la 
teva veu, aquelles preguntes de quan preníem cafè pel matí, «Saps 
què va fer tal personatge?... Sabies que...?» Sempre et deia que no 
ho sabia, aleshores tu m’explicaves l’anècdota i aprenia coses amb 
tu. I ara no hi ets. Com em costa dir «eres», en passat!!!!!

Vam començar de molt petits a pintar. La paret de casa, de 
la nostra habitació. Després vam fer exposicions a Mataró, Ar-
gentona, Vilassar i a Lloret, entre els anys 1972-1979. Tots tres 
junts. Anàvem a tots els concursos infantils, juvenils i d’adults. 
En guanyàvem molts, sobretot tu. Més de 20 premis, entre ells els 
del Corte Inglés, el Sant Lluc de Barcelona...

Vas fer la part més important del mosaic de l’església de Sant 
Julià, les mans de Déu, el papa Joan XXIII, sant Ignasi de Loiola... 
Ets, eres, el millor!

El juny del 2012 vas fer una exposició individual a la Galeria 
Art i Gent d’Argentona. El setembre del 2014 vas poder-ne fer una 
segona individual, al Museu del Càntir.

Rodi... eres un artista complet: dibuixos, pintures, escultures, 
còmics, escrits. No puc dir-te adéu perquè ara me n’adono de 
quants trossets de tu encara ens queden.

Lídia Tur

Foto: Blog de la galeria Art i Gent
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L’any 1990 unes persones... poques! La 
Lourdes Colomines, en Josep Grau, 

en Joan Padrós i la Dolors Ibora van tro-
bar-se amb la il·lusió de fer quelcom que 
fos tradició a Argentona i convidés a sor-
tir de casa. Cada vegada, tots plegats, ens 
anàvem tancant més i més i era més difí-
cil comunicar-nos i fins i tot saludar-nos. 
Què fem, què no fem i què podem fer? 
Doncs quina millor tradició que la Festa 
de Corpus, la qual estava en el record de 
la majoria de la gent del poble ja que du-
rant molts anys, molts d’ells hi van parti-
cipar i viure-ho molt intensament. El nom 
va ser fàcil Els Amics de les Tradicions.

Què recordava la gent ?
Qui no recorda els dies i hores que 

tots plegats sortíem ‒dies abans‒ a buscar 
flor al camp, al bosc, guardar-la en algun 
racó fresc d’algunes cases del carrer i de 
bon matí del dijous de Corpus la majoria 
de persones i sobretot la canalla... a fer la 
catifa! La relació, la convivència, el gran 
esforç que suposava per a tothom ja que 
la majoria treballava moltíssimes hores: 
camp, fàbrica, autònoms... Les enfadades 
entre els diferents veïns i els petits que 

ens ho passàvem d’allò més bé al marge 
de les trifulgues dels més grans. La satis-
facció de tothom pel treball acabat i des-
prés tot el dia al carrer contemplant les 
riuades de gent que venien de fora, i algun 
músic que tocava en alguna cantonada a 
veure si recollia algun dineret. I a l’any 
següent... tornem-hi que no ha estat res!

Aquestes vivències com les vàreu 
encarrilar?

Primer de tot ho vam comunicar a la 
Parròquia en la que hi havia Mn. Jaume 
Castellví, ja que en el seu temps havia 
deixat de fer-se. Tots plegats i posant els 
«pros i contres» per no crear desconfian-
ces entre uns i altres, vam decidir que es 
fes al marge de la Parròquia i que fos la 
Festa de la Flor... així de senzill! La data 
seria el primer cap de setmana de juny de 
cada any. Unes dates en que la naturalesa 
està en tot el seu esplendor i que convida 
a fer-ne festa i a sortir al carrer.

Mesos abans vam començar a connec-
tar amb persones de diferents carrers que 
encara recordaven els vells temps i a ex-
plicar la idea del que volia dir la Festa de 
la Flor en semblança a la Festa del Cor-

pus: comunicació i diàleg amb els veïns i 
veïnes, fer un projecte en comú i amb l’es-
forç de tothom arribar a port, satisfacció, 
cansament, diversió i, abans o després, fer 
un sopar comunitari al carrer.

Amb aquests raonaments i les ganes 
de la gent de poder-se relacionar, ocupar 
el carrer i gaudir-lo, se’n va posar fil a 
l’agulla. 

Així es va començar l’any 1991. 

Per poder fer l’exposició la gent va col-
laborar molt portant les seves fotografies. 
Una persona ens va deixar dos motlles per 
fer la catifa de mostra, una la vam fer al 
lloc on es feia l’exposició de fotografies 
antigues i una altra al Saló de Pedra.

Lourdes, quins carrers van partici-
par-hi el primer any ?

Anselm Clavé, Badalona, Carrer de la 
Pilota, Angel Guimerà, Sant Julià, Carrer 
dels Rosers, Plaça del Molí , Indústria...

suposo que els primers anys no 
varen ser fàcils ?

Els primers anys l’Ajuntament només 
es feia càrrec de la sorra, poder endollar 

Parlem amb la Lourdes Colomines, una de les persones que van fer possible aquesta festa

Festa de  
la flor
25 anys!

Carrer Sant Julià. Any 1991 Carrer Badalona. Any 1991
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els llums per tenir il·luminació a la nit, els carrers havien de tallar 
el tràfic a les 20h però alguns carrers a la tarda ja el tancaven. La 
policia el dia de la cercavila ens acompanyava. Tot el treball que 
suposa fins que veus la catifa acabada era el gran esforç que feien 
els veïns de cada carrer.

Més o menys, anava així:
 � Mesos abans buscar floricultors disposats a donar la flor.
 � Anar-la a buscar al camp.
 � Guardar-la en llocs ben frescos per a la seva conservació.
 � El dia abans preparar la flor per fer la catifa.
 � La vigília o el mateix dia de bon matí fer l’obra d’art escollida.

Vaja, un esforç admirable!

Digues-m’ho a mi que sóc del carrer sant Julià i encara 
recordo els metres que feia la nostra catifa: 104 m de llarga-
da i 3 m d’amplada!

Esteu contents de veure com ha evolucionat la festa?
Doncs sí! L’Ajuntament s’hi ha implicat més, vetlla per do-

nar-hi continuïtat i el que és molt important que a més a més 
dels veïns que puguin o vulguin fer-la i sortir de casa, hi ha 
moltes entitats veïnals i AMPA de les Escoles que hi participen, 
això dóna un altre aire i força, a més a més hi participa molta 
canalla petita i aquests valors de treball en comú no s’obliden. 
Quan uns estan cansats en surten d’altres i això és bo per arribar 
a... 25 anys més.

Gràcies als Amics de les Tradicions per haver-ho començat.

Caterina Alsina

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 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Carrer d’Anselm Clavé. Any 1991

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Campanya d’amortidors i revisions

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

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Els escacs estan molt «vius» a Argentona
Els escacs, el joc intel·lectual més antic 

que es coneix, és en plena activitat a 
Argentona. Després d’uns anys en que 
quedà relegat a un simple joc de cafè, ac-
tualment s’ha convertit en una activitat 
creixent. El club d’escacs del Centre Par-
roquial ha sabut aglutinar antics jugadors 
amb experiència i talent que, juntament 
amb joves molt motivats i interessats pel 
joc, han aconseguit tornar a fer sortir Ar-
gentona en el mapa dels escacs catalans. 
Enguany, el CP Escacs Argentona ha 
jugat la Lliga Catalana en les categories 
de Primera provincial (un equip sènior), 
Tercera provincial (dos equips mixtos, 
sènior-júnior) i un equip a la categoria 
sub-12 anys. En total hi han participat 
una trentena de jugadors federats. Durant 
tot l’any, per les tardes, principalment de 
dimarts i de dijous, el club és obert per 
poder jugar. El Club organitza classes 
per a nens i joves com una altra activitat 
extraescolar més ofertada a la Vila en co-
ordinació amb les AMPAs; i classes per a 
jugadors més experimentats donades per 
un mestre internacional.

El Club organitza diversos torne-
jos per a nens i joves a fi de fomentar 
la pràctica d’aquest esport. En aquest 
aspecte cal destacar el campionat inte-
rescolar d’Argentona en el que hi partici-
paren 25 nois i noies representant les es-
coles Les Fonts, Riudemeia i d’Argentona 
i l’Institut; el torneig infantil de Sant Ju-
lià, que sota la carpa instal·lada a l’espai 
de can Doro hi participaren les millors 
promeses del Vallès i el Maresme; el tor-
neig de ràpides de l’onze de setembre que 
es fa al Carrer Gran i en el Casal d’Avis, 
on hi participen els clubs del Maresme i 
alguns del Vallès i Girona, tant en cate-
goria infantil com d’adults. Aquest any, 
per primera vegada, Argentona va or-
ganitzar una ronda de la Fase Prèvia del 

Campionat de Catalunya absolut de les 
categories sub-12 i juvenil.

Aquestes dades demostren ben a les 
clares que els escacs estan «vius» a Ar-
gentona. És intenció del CP Escacs Ar-
gentona, seguir en la línia de promoci-
onar el joc del taulell com a element de 
desenvolupament intel·lectual, formador i 
educatiu de les persones. Per això animem 
a pares i mares a portar els seus fills a 
l’Escola d’Escacs del Centre Parroqui-
al. També animem a tothom que li agradi 
aquest joc a col·laborar amb nosaltres per 
dur a terme aquesta tasca formativa. Tots 
els que estem al Club creiem fermament 
en els valors saludables que té per a la 
persona i el seu desenvolupament el joc 
dels escacs.

És molt conegut el valor que han ator-
gat als escacs diverses civilitzacions. En 
l’època més recent cal recordar l’escola 
russa d’escacs, veritable màquina forja-
dora de campions mundials, amb el paper 
reivindicador de capacitat intel·lectual i 
emprenedoria en plena guerra freda. Pos-
teriorment tenim l’exemple de les tres ger-
manes Polgar, model d’educació centrada 

en els escacs, que han posat a Hongria en 
l’elit mundial dels escacs, competint amb 
igualtat de gènere. 

Actualment, encara que les grans po-
tencies mundials (Rússia, USA) continuen 
manant en nombre de Grans Mestres In-
ternacionals (categoria màxima que pot 
assolir un jugador dins del rànquing), la 
seva supremacia a nivell del títol mundi-
al ja no ho és tant. El darrer campió del 
món és el noruec Magnus Carlsen, no és 
casualitat que sigui fill d’un dels països 
més excel·lents en educació; l’anterior va 
ser l’hindú Viswanathan Anand, exemple 
del poder emergent de l’Índia. En un fu-
tur, que ja és present, serà la Xina qui es 
preveu que ostenti la supremacia mundi-
al dels escacs. Com a persones d’un país 
emergent com és Catalunya, faríem un 
gran bé i una noble contribució a la causa, 
que eduquéssim els nostres fills en els va-
lors dels escacs.

David Martín  
Francesc Espadero  
Josep A. Capdevila

CP Escacs Argentona

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia
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
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Bona Festa 
Major! Bona 

Festa 
Major!
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Escola de Muntanya d’Argentona, formació i 
seguretat en muntanya
El passat 11 de març es va donar a co-

nèixer l’Escola de Muntanya d’Argen-
tona (EMA), aquesta és una nova secció 
professional del Grup de Muntanya d’Ar-
gentona (GMA), i el seu objectiu principal 
és donar formació i seguretat en les dife-
rents disciplines de muntanya i destinada 
a totes les argentonines i argentonins per 
tal de que acabin participant i ampliant les 
activitats proposades pel GMA.

Avui dia, el món de la muntanya és 
molt ampli i divers, i són moltes les perso-
nes que cada vegada més s’acosten a pro-
grames d’activitats esportives per realit-
zar una ruta més tècnica, un descens d’un 
barranc o una via ferrada, entre d’altres. 
De tota aquesta gent que un dia contrac-
ten una activitat, la meitat tenen ganes de 
seguir-la fent, i moltes vegades no troben 
la manera de donar continuïtat d’una ma-
nera autònoma a aquestes disciplines. És 
aquí on cada vegada més, i sobretot a les 
grans capitals, els centres excursionistes 
estan compaginant la seva vida munta-
nyenca sense ànim de lucre, amb una Es-
cola de Guies de Muntanya que ajuda a 
formar i acostar aquests esports als més 
nouvinguts, per tal d’adquirir els coneixe-
ments adequats i seguidament participar 
del seu grup de muntanya amb total se-
guretat i organitzant sortides de les noves 
disciplines apreses.

L’Escola de muntanya d’Argentona 
vol englobar tres objectius específics, o 
tipus d’activitats per anar confeccionant 
i engegant:

Cursos d’iniciació i perfecciona-
ment de les diferents disciplines de mun-
tanya: Alpinisme, escalada, descens de 
barrancs, espeleologia, orientació, vies 
ferrades, etc.

L’Escola Jove de Muntanya, que 
serà un extraescolar més a la nostra vila 
per tal que els alumnes tinguin un ventall 
esportiu més ampli a l’hora d’escollir un 
esport.

Estades estivals semi formatives, 
on es buscarà fer un recull d’activitats 
concretes amb un objectiu concret (Set-
manes de formació per a adolescents, es-
tades tècniques...)

Fent referència al primer i al tercer 
blocs d’activitats hem programat ja els dos 
primers cursos i una estada: Curs d’inicia-
ció a les Vies Ferrades (Maig), Estada jove 

de muntanya (Juny), i Curs d’iniciació al 
Descens de Barrancs (Juliol).

Crònica del Curs d’iniciació a les Vies 
Ferrades

Aquest maig hem realitzat el primer 
curs de l’EMA, que va tenir tres partici-
pants. El curs estava previst per tres dies, 
sempre i quant hi hagués el mínim de par-
ticipants que eren quatre, però tot i això i 
amb l’engrescada que dúiem amb el fet de 
ser el primer, vam adaptar el curs a les no-
ves condicions econòmiques i gaudírem 
de dos dies espectaculars.

Les Vies Ferrades són equipaments 
en parets verticals, que et permeten pas-
sar per aquestes d’una manera molt més 
senzilla que la pròpia escalada, i, per tant, 
acosta aquests meravellosos penya-segats 
a un públic molt més ampli.

Els continguts del curs van ser molt 
bàsics, però els justos i necessaris perquè 
els participants poguessin realitzar de 
manera autònoma vies ferrades senzilles. 
Aquests van aprendre a progressar en una 
via ferrada amb total seguretat, prote-
gir-se, sortir d’un pas dificultós, evacuar 
de la via, i fins i tot ajudar un company a 
sortir d’un pas difícil. Tot això es va rea-
litzar en indrets fantàstics del nostre país, 
el primer dia vam ser a les Roques d’en 
Palomar (Vallcebre, Berguedà), i el segon 
a la Canal de les Dames de Montserrat (El 
Bruc, Anoia). A continuació us deixem un 
recull de fotografies perquè us animeu a 
participar-hi l’any que ve.

Salut i muntanya.

Joan Olives Domènec
Director tècnic de l’EMA

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bona Festa Major!
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Disculpes

Som en Marcel Puig i en Toni Aranyó, 
actors amateurs argentonins, i us demanem 
disculpes per no haver pogut aconseguir 
portar a Argentona, l’obra Jerusalem de Jez 
Butterworth, una de les deu millors obres de 
teatre que s’han vist mai a Anglaterra.

Aquest muntatge el realitzem la compa-
nyia Scla’ka sí Teatre de Cardedeu, l’únic 
grup teatral que l’ha representat en català ja 
que fins ara només s’ha fet en anglès.

Es tracta d’una obra totalment con-
temporània que parla de les addiccions a 
la beguda i a les drogues en general, d’una 
colla d’adolescents d’un poble d’Anglater-
ra. On en Johnny Byron és un marginat, un 
fracassat, un pària que viu en una caravana 
enmig del bosc i és qui proveeix d’estupe-
faents a tota aquesta colla de joves.

Per a ells, Byron el Gall, és com un nou 
messies a qui admiren, idolatren i seguei-
xen amb els ulls tancats. Es mostren totes 
les vergonyes, fòbies i fílies de cadascun 
dels personatges. Som tretze actors i ac-
trius en escena que durant quasi tres hores 
us podem garantir que no deixem ningú 
indiferent.

L’escenografia ha estat obra dels Ger-
mans Castells (Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya). Podeu veure 
tota la informació sobre Jerusalem a la 
pàgina del Facebook Scla’ka si Teatre i a 
http://teatrejerusalem.blogspot.com.es/

No volem entrar en cap tipus de polè-
mica amb ningú, tan sols explicar una si-
tuació. Vàrem intentar de fer-la al Centre, 
però és veritat, que en el Centre hi han un 
munt d’actes, teatre i problemes d’agenda i 
compromisos amb les distribuïdores cine-
matogràfiques que no ens permetia fer-la 
fins el setembre i nosaltres tenim el pro-
blema de que l’Àlex Ferré, Johnny Byron 
el gran protagonista a Jerusalem, marxa 
a viure uns quants mesos a finals de juny 
als USA i no es pot, ni volem, buscar-li un 
substitut.

També ens vàrem posar en contacte 
amb l’Ajuntament per poder-la programar 
a La Sala, però com que no som cap entitat 
argentonina, doncs no pot ser. I com que 
malauradament, tampoc no comptem amb 
la participació ni de cap Lluís Homar, ni 
Josep Maria Flotats, ni Clara Segura, etc, 
doncs tampoc pot ser. Ens van assegurar 
que no hi havia ni una data lliure per La 
Sala. Només per curiositat, a partir d’ara 
ens fixarem a veure quants cap de setma-
na està tancada (tot, menys les llums de 
dintre, esclar).

Fins i tot, com que l’acció passa en 
un bosc, vàrem proposar fer-la a La Font 
Picant, però... tampoc. Els motius no 
els vam acabar d’entendre mai per part 
de l’encarregat de la programació de la 
regidoria de Cultura. La Sala va costar 
molts, molts diners i molt, molt temps 
per acabar-la i crèiem que ha de ser per 
aquest motiu que només es reservi, quasi, 
a muntatges professionals i a actors con-
sagrats. Per als amateurs és quasi impos-
sible.

Però us podem assegurar que hi ha 
companyies amateurs tan dignes i amb 
tanta qualitat com moltes de les profes-
sionals (en la qual modestament, ens hi 
incloem). Però clar, per als programadors 
municipals, és més fàcil, per no fallar, 
contractar actors consagrats i així La Sala 
esta plena, els professionals cobren i tot-
hom content.

És per tot això que us demanem DIS-
CULPES això sí, amb un sentiment d’im-
potència i ràbia.

P.D. El dissabte 21 de maig, la vàrem 
representar al parc de La Font dels Oms a 
Cardedeu, hi van assistir unes 200 perso-
nes, tot i que a Cardedeu ja l’havíem fet 4 
vegades. Vam fer taquilla inversa (la gent 
paga el que li sembla a la sortida) i vam 
recollir quasi 500€.

Acabada la funció, uns quants vàrem 
sortir corrent cap a Caldes de Montbuí, 
on es feia el lliurament de premis de la 

28a edició Premis TACAM de teatre 
amateur. I ens van donar els següents 
premis:
 � 1r premi a la direcció per a Josep Duran
 � 1r premi a l’escenografia per als 
Germans Castells

 � 1r premi a la millor caracterització per a 
Jorgina Bea

 � 2n premi al protagonista principal per a 
Àlex Ferré

 � 2n premi a la millor obra
 � 3r premi de la votació popular

Marcel Puig i en Toni Aranyó

Actors

Rectificació	

En el passat número 49 del Banc de 
la Plaça, d’abril de 2016, per manca d’in-
formació vaig publicar que l’Ajuntament 
havia cedit un local a una entitat de dub-
tosa reputació. Dit local no és propietat de 
l’Ajuntament per tant no els hi ha cedit. 
Disculpeu les molèsties ocasionades. 

Xavier Sargatal Cabrespina

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 veï-
nal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. 
També podeu participar des de casa 
fent arribar els vostres comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

Participa!

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Núria Navarro · Lladó, 4 · Argentona 08310 
Telf. 605074270 · taller@nuart.cat · www.nuart.cat

Bona Festa Major! Bona Festa 
Major!
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Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Coses que han passat…

19/03/2016. Cançons de vi i de taverna 
amb Carles Belda. Organitzat per l’Associació 
d’Amics de la Vinya i el Vi. Al Saló de Pedra.

05/06/2016. Distinció de Filla 
predilecta d’Argentona 
a Pepi Vila Ibora en 
reconeixement a la seva tasca.

16/06/2016. Pep Lladó va presentar el 
seu nou disc «Després de la rumba» 
en un concert a La Fonda del Casal.

RECITAL 
POÈTIC

Sònia Moll (poeta)
Marina Culubret (guitarrista)

24 ABRIL
2016

12.00 h

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ (ARGENTONA)

Organitza

24/04/2016. Recital Poètic a l’ermita de Sant Sebastià 
a càrrec de Marina Culubret i Sònia Moll. Organitzat 
per l’Associació de Veïns d’Argentona, el Centre 
Parroquial i els Amics de la Poesia

19/06/2016. 3a edició de la mostra «Apa-
radors al carrer». Organitzada per l’agru-
pació de comerciants Argentona es Mou

21/03/2016. La gestió d’un banc 
de terres, eina de governança 
alimentària i sostenibilitat. 
Organitzat per Tots per Argentona

22/05//2016. Caminada al veïnat de sant Jaume de Traià, 
dirigida per Enric Subinyà i el Centre d’Estudis i Arqueologia de 
Mataró

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Problema núm. 50
Juguen blanques i guanyen.

EsCACs
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 49
El final és senzill. Les blanques tenen l’avantatge al disposar del 
torn de joc. Es tracta d’apropar al rei fins capturar a b6. El negre 
també captura a b3. La clau, ara, és que el rei blanc no captura cap 
peó i juga b5, obtenint una oposició que li permetrà capturar un peó 
sense que el negre pugui fer el mateix..

Solució i comentaris en el proper número.

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

Dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí a 1 del migdia.

Xurros casolans
Xocolata desfeta
Cornes
Patates...

667 70 70 19

Xurreria Sonia

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

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2016-2017

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

BONA FESTA MAJOR!!!!!!!

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

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

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

Bona Festa Major!
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Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Bona  Festa  Major!

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

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 – Fax 937 560 649 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa



EL TRAMVIA

Puig i Cadafalch, 6 - Argentona - Tel. 93-797-1361

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
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 TRACTAMENTS FACIALS
	Higiene facial .............................................. 38€

Il·lumina, hidrata i millora l’aspecte intern i extern de la pell

	Higiene facial exprés ................................... 28€
	Peeling químic mèdic .................................. 80€

Ácid làctic, Àcid mandèlic, Àcid pirùvic, Àcid Glicòlic

	Mesoterapia  zona - completa  
(infiltracions) .....................................des de 30€

	Radiofreqüència facial alta potència 45 min . 120€
	Micropigmentació ...........................des de 190€
	Rituals Facials 90’ ....................................... 68€

Or, Xocolaterapia, 100% green, etc.

	Tint i permanent de pestanyes ................ 33,50€
	Maquillatge facial ..............................des de 15€

TRACTAMENTS CORPORALS
	Exfoliació corporal ....................................... 38€
	Higiene d’esquena ...................................... 38€
	Desintoxicació iònica .................................. .30€
	Tractament reductor / reafirmant ........des de 49€
	Circulatori (massatge + presoteràpia)  .......... 38€
	Presoteràpia mèdica 45’ ............................. 30€
	Lipolaser + presoteràpia. ............................. 49€
	Bonus Reductors, reafirmants,  

maquinària .......................................... consultar

DEPILACIÓ
	Cera calenta ........................................ consultar
	Cera tèbia  ........................................... consultar

TERAPIES MANUALS

	Massatge 60’ ............................................ .38€
	Descontracturant, relaxant, reductor, etc.
	Massatge 30’ ............................................. 28€
	Massatge a 4 mans - 25’ ...........................  38€
	Reiki.......................................................... .30€
	Osteopatia ................................... …des de 35€
	Reflexología ................................................ 28€
	Rituals corporals 90’ ................................... 70€

Estel d’Orient, Canyes de bambú, pedres calentes, Or, Bombó, Café, 
Te mancha, 100% green, Picota vermella, Rosa d’orient, etc.

BELLESA DE MANS I PEUS

	Manicura completa ..................................... 16€
	Esmaltat permanent .................................... 18€
	Ungles de gel/porcellana ............................. 30€
	Peeling + parafina ...................................... 13€
	Pedicura exprés .......................................... 18€
	Pedicura completa  ....................................  25€

ALTRES

	Làser diode ......................................des de 20€
	Mihaboytec 20’ .................................des de 29€
	Cos perfecte amb personal coach
	Hidroteràpia (1 o 2 persones)  ...................... 35€
	Bronzejat, Tatuatge artístic, Acupuntura, Hipnosi, 

Constel·lacions familiars, Psicologia, Dietètica o 
Nutrició, Formació, Targetes regal personalitzades 

Inspira. Relaxa cos i ment. Sí, exactament som això, el que et penses. Som una 
realitat creada per a tu. Un espai únic, on trobaràs més del que pots arribar a 
imaginar. On ets tu el protagonista i nosaltres les mans que et mimaran, tindran 
cura, ajudaran i canviaran tot allò que desitgis i necessitis. Estàs en bones mans.

presentant aquest anunci

8% Dte. en tots els 
tractaments

Desintoxicació iònica 

8 € 
(preu real 30€)

Carreras Candi, 22 - Argentona

Tel: 930 02 92 74 - 640 15 93 81

info@mesqsalut.com - www.mesqsalut.com

 mesqsalut.argentona
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