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Editorial

Argentona està en 
efervescència
Això ho diem no tant sols pel fet d’haver recuperar l’aigua gasosa de La Font Picant, cosa de la 
que ens n’alegrem en majúscules, sinó per l’ingent quantitat d’activitats lúdiques, esportives, 
culturals i de tota mena que s’han dut o es duen a terme aquest fi nal d’estiu i inici de tardor. 
Algunes activitats recuperen velles costums i altres són novetats. En aquest número en trobareu 
un tast, no hi són totes però si algunes representatives d’aquesta ebullició. Volem que la nostre 
revista contribueix a la difusió d’aquestes activitats i sigui un lloc per mostrar-les al públic. Per 
això us animem a enviar-nos un resum de les activitats que organitzeu i/o hi participeu.

Si bé es palpa un interès generalitzar per fer coses i participar en activitats vilatanes, trobem a 
faltar un esperit més lluitador per defensar el nostre territori i patrimoni. En aquest sentit volem 
denunciar un altre vegada el lamentable estat i la progressiva ruïna que amenaça la Casa d´en 
Puig i Cadafalch, així com el passotisme que detectem en el tema de la construcció d’una nova 
carretera (C-31), segregada amb 2-3 carrils per banda i paral·lela a l’actual C-32, a l’alçada de 
l’anomenada Ronda de Mataró. Aquesta via, com expliquem a l’interior i venim denunciant 
darrerament, no soluciona els problemes de mobilitat sinó que pels argentonins en particular 
representa majors difi cultats per desplaçar-nos a Mataró, i un gran impacte medioambiental. 
Aquests extrems varen quedar clarament palesos en la conferencia que sobre l’impacta que 
tindrà la construcció de la nova ronda de Mataró sobre el territori d´Argentona, va pronunciar 
el Director Generalde Carreteres de la Generalitat, Sr. Jordi Follia , en el saló de Pedra.

Cal que els argentonins ens esforcem per defensar el nostre patrimoni, tant de portes en dins 
(Can Puig i Cadafalch) con en fora (vialitat sostenible en el Maresme).

Sumari

Pa
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a! Us animem a participar en les juntes de l’Associa-
ció 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 as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com
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El projecte de millora de l’accessibilitat a Mataró, mitjançant la 
construcció d’una nova autovía (C-31), segregada amb 2-3 carrils 
per banda i paral·lela a l´actual C-32, a l’alçada de l’anomenada 
Ronda de Mataró, trenca el Pacte de Mobilitat del Maresme per tal 
com la seva execució precipitada condiciona el com hauria de mi-
llorar-se i transformar-se l’actual C-32. A més, aquest projecte con-
verteix, de fet, en via de peatge el tronc central de l’actual Ronda 
de Mataró, entre la riera d’Argentona i Mata, per tal la exclou de la 
circulació urbana e interurbana del àrea de Mataró, que afecta a 
aquesta ciutat, a Argentona i a Cabrera, per crear una nova autovia 
paral·lela en el mateix tram urbà, que quedarà ocupat per entre 10 
i 12 carrils de circulació a la part nord de la ciutat¡¡¡.

Els grups comarcals, municipals i parlamentari de 
ICV-EUiA han fet diverses gestions, tant a nivell 
local (Moció a l’Ajuntament de Mataró) com amb 
les al.legacions presentades davant la Conselleria 
de Política Territorial i Obres Públiques, reclamant 
una reconsideració del contingut i característiques 
del projecte.

En les nostres al·legacions queda clar que no es 
tracta d’una veritable RONDA URBANA DE MATARÓ, destinada a 
resoldre els problemes interns de mobilitat perifèrica d’aquesta 
ciutat i descongestionar i dotar de millor accessibilitat des de l’ac-
tual C-32, al seu pas per aquesta ciutat, tal com inicialment s’havia 
anunciat i presentat el projecte. El projecte que actualment es vol 
executar en la seva part central condiciona el futur traçat, secció i 
naturalesa de la solució viària alternativa a l’actual N-II al seu pas 
per la comarca del Maresme. I no s’ajusta a les disposicions del Pla 
territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat 
pel govern de la generalitat el 20 d’abril i publicat al DOGC el 12 
de maig de 2010 en el que fa referència al Maresme.

En efecte, el Pla Territorial Metropolita de Barcelona requereix de 
forma expressa la prèvia redacció d’un o més Plans Directors ur-
banístics del Maresme que –entre d’altres aspectes- ha de fer una 
proposta de cohesionar i coordinada les actuals i futures infraes-

tructures viàries i ferroviàries, tot prioritzant el transport públic i en 
especial el ferrocarril – posant per davant la construcció del primer 
tram de la nova línia orbital entre Mataró i Granollers i el trasllat 
a l’interior de la línia de la costa, per fases successives-. Pel que fa 
a les carreteres comarcals i a l’autopista, el Pla director urbanístic, 
per mandat del Pla Territorial, ha de prioritzar els accessos a les 
xarxes urbanes, les rondes interurbanes –camí del Mig, carretera 
dels Cinc Pobles- i la reconversions de l’actual N-II en un passeig 
marítim urbà i una ronda inter-urbana amb tràfic pacificat. Pel que 
fa a l’actual autopista el Pla Territorial diu expressament que abans 
d’executar cap obra, s’han de valorar diverses alternatives, en el 
marc del nou pla de mobilitat de la comarca, que no sols ha de ser 

la creació d’una autovia parel.lela, sinó també 
l’ampliació de la C-32 amb un nou carril destinat 
al transport públic, vehicles d’alta ocupació i –en 
el cas de la travessia urbana de Mataró- reforçar 
la funció de ronda pel tràfic local.

Començar ara imposant aquest projecte de 
nova C-31, carretera segregada amb 2-3 carrils 
per banda i paral·lela a l´actual C-32, en la part 
central de la comarca i en el punt més sensible 

urbanísticament com és la ronda de Mataró, no sols és començar 
la casa per la teulada., sinó que suposa un impediment per assolir, 
a mig termini, la vella i legítima aspiració dels maresmencs: La 
desaparició del peatge o en tot cas, la seva substitució per sistemes 
de gestió de mobilitat variables, que fomentin l’ús del transport 
públic i redueixin la congestió a les entrades de Barcelona, que és 
on hi ha el veritable problema. Tothom sap que l’actual C-32 no 
està ni molt menys col·lapsada al seu pas pel Maresme, sinó que 
els problemes comencen a l’àrea metropolitana.

A més una obra viària com aquesta: una doble autopista al seu 
pas pel bell mig del Maresme, malmet el patrimoni paisatgístic i 
mediambiental i condicionada la qualitat de vida a tots els pobles 
de baix i de dalt. Un dels nyaps més monumentals que es fan 
és la creació d’un gran nus de interconnexions, sobre la riera 
d’Argentona, amb tres nivells diferents d’alçada i amb un gran 

Un projecte mal dissenyat i contrari 
als interessos del maresme

Cal deixar clar que per 
millorar la mobilitat al 
Maresme i als accessos a 
Mataró i altres localitats, no 
es justifica l´actual projecte.
Una obra viària com aquesta 
malmet el patrimoni 
paisatgístic i mediambiental.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

BAR FORMIGA II

Dr. Farrero, 16 - Tel. 93 797 00 71
Av. Puig i Cadafalch, 3 - Tel. 93 797 20 50

08310 ARGENTONA

GRANGES
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nombre de carrils d’acceleració i desacceleració ja que el projecte 
requereix connexions diferents i segregades entre: l’actual B-60; 
l’actual C-32; la nova C-31 i les vies d’accés a la trama urbana dels 
polígons industrials d’Argentona i a la zona oest de Mataró: barri 
de Cerdanyola i sector del Sorrai.

Cal deixar clar que per millorar la mobilitat al Maresme i als acces-
sos a Mataró i altres localitats, no es justifica l´actual projecte. Es 
poden considerar globalment altres millores viaries més funcionals 
i més respectuoses amb l´entorn, fomentar el transport públic i col-
lectiu i desenvolupar la xarxa ferroviària. No s’entén com amb un 
projecte de tren orbital ja consensuat i aprovat, i amb la possibilitat 
d’actuacions viàries inter-locals de més fàcil i ràpida execució i 
de menor impacte social i ambiental, ens volen ficar en un caos 
viari contra-natura i insostenible no sols des del punt de vista 
ambiental, sinó també econòmic i social. Amb els diners previstos 
per aquesta nova autovia es podrien executar pràcticament totes 
les actuacions de transformació de l’actual N-II, de noves rondes 
inter-urbanes, de millora d’accessos a les poblacions, amb noves 
entrades i sortides a l’actual C.32, de creació del carril BUS-VAO i 
de reducció o eliminació progressiva dels peatges.

Finalment, no podem entendre com partits com ERC i CiU –i fins i 
tot molts dirigents locals i comarcals del PSC- que sempre s’havia 
posicionat a favor d’aquest nou model de mobilitat al Maresme, 
han pogut signar un acord que fa possible aquesta destroça i que 

a més, contradiu el que PSC i ERC ha 
aprovat juntament amb ICV-EUiA al 
govern: un nou Pla territorial que fixa 
un model totalment diferent, que ara 
es carreguen.

Salvador Milà i Solsona
Diputat al Parlament de 

Catalunya (set. 2010)

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

Reparació de calçat
Reparació i modificació de peces de roba
Vores a mà, a máquina i cremalleres, etc.
Duplicat de claus
Duplicat de comandaments a distància
Canvi de panys i bombins de portes
Esmolem ganivets i tisores
Reparació de rellotges i canvis de pila
Venda de rellotges home i dona
Bijuteria d’acer estigma
Venda de moneders i cinturons de pell
Venda de bastons i paraigües
Arranjament en botes d’hípica
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit

SI TÉ DUBTES, CONSULTI’NS

AL COSTAT DEL BAR AVENIDA

Tenyim tot tipus de peces de roba i calçat de pell
Disposem d’una àmplia gamma de productes  

per al seu calçat i altres articles

Av. Puig i Cadafalch, 46
08310 Argentona

Tel. 627 962 500
Dilluns matí tancat

DUPLICAT DE CLAUS 
(COTXE AMB XIP)



el banc de la plaçaNúm. 27  |  Octubre 20106 Actualitat

El passat dia 18 de setembre va tindre lloc a Mataró una cercavila reivindica-
tiva i un acte públic informatiu que va organitzar La Coordinadora Preservem 
el Maresme. Enfront del inici imminent de les obres de les rondes de Mataró.

La poca assistència de públic a Mataró, ja era un clar indicador de la poca 
preocupació que genera aquesta obra, exposada capciosament com una mi-
llora de l’accessibilitat a Mataró i essent veritablement el primer tram d’una 
nova autovia de quatre carrils, paral·lela i lateral a l’autopista actual, que 
travessarà tota la comarca produint un fort impacte i afectació a tot el territori 
del Maresme i d’un bucle de trenta metres de alçada, per les derivacions 
vials que afectarà principalment a la nostre vila d´Argentona.

Es preocupant aquesta actitud, hom va poder comprovar en la pròpia pell, 
que en un dissabte a les sis de la tarda on hi ha temps per dedicar per les co-
ses personals, la immensa riuada de gent que atreta per el comerç de Mataró 
centre, els polaritzava mes que el trinxament de la nostre comarca... ja que 
amb aquesta obra els hi facilitarà l’accés per anar a pasturar al hipermercat 
francès que hi ha a prop del hospital de Mataró, que trist...

Manca de 
preocupació 
o empatia 
generalitzada 
davant del 
trinxament del 
Maresme

· llaminadures · bombons · gelats 
· regals · festes d’aniversari · detalls 
(casaments, comunions, batejos) 

C/ Les Parres, 9 - Argentona
Tel. 680 910 220

botiga de llaminadures
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Fa poc concretament el dia 27 de setembre al Saló de Pedra orga-
nitzat per el nostre ajuntament va tindre lloc una xerrada sobre el 
projecte de les rondes de Mataró i la repercussió al nostre munici-
pi, a càrrec del director general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya el Sr. Jordi Follia i Alcina.

Amb una assistència de prop de seixanta persones de les quals la 
majoria era forans... i un cop mes fou pales la poca preocupació 
dels nostres vilatans de pota negre.. i axó que no hi havia cap 
partit del barça... varem assistir estupefactes l'acte que en Jordi 
Follia ens va sotmetre el qual ens va venir a dir que era el millor 
projecte... ningú va estar d'acord amb les seves idees, i quan se 
li preguntava alguna cosa "complicada" o no contestava o tirava 
pilotes fora la qual cosa va demostrar la manca de sensibilitat i 
respecte al territori i als veïns d´Argentona.

Davant l'execució imminent de la Ronda del Maresme, i vist que 
el DPTOP diu que TOTS els alcaldes del Maresme hi han donat la 
seva conformitat...i a la vegada, hi ha un inquietant silenci mentre 
van avançant les actuacions per fer efectiu aquest projecte que 
afectarà i molt el present i el futur d´Argentona.

I el grup de govern de TxArgentona i tindran que dir alguna cosa 
per el futur de la nostre vila no ? i la resta de representants de 
l’oposició de la nostre vila que hi diuen ? i estan d'acord a la Ronda 
del Maresme? I el mes inquietant la indiferència dels vilatans no hi 
tenen res a dir... ja que son els que poden pressionar i saber que 
en pensen, per que no es mouen per aturar aquest projecte.

El dia 28 de novembre d’en guany hi ha eleccions del parlament, 
i al maig del any vinent les eleccions municipals i els ciutadans 
d’aquest país tindrem anar a votar i aquest serà la nostre força 
votar amb conseqüència del que es sembra es recull.

Francesc 
Navarro

FUSTERIA POU
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08310 Argentona
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El dia 18 d’agost del 2010, la web de l’ajuntament d´Argentona do-
nava la bona noticia que s’havia recuperat el pou, la mina i la veta 
de l’aigua carbònica. Gràcies adjudicació del projecte dels treballs 
de desamiantat i restauració de l’antiga planta embotelladora i 
entorn natural de la Font Picant, del Fons Estatal per a l’Ocupació i 
la Sostenibilitat Local (FEOSL).

“La primer anàlisi realitzat en un laboratori especialitzat va confi rmar 
la potabilitat i la composició de l’aigua. Les mostres extretes evidenci-
en que la veta no ha perdut les qualitats de picant. No obstant estan 
pendents d’una segona analítica per saber-ne la composició mineral i 
les propietats medicinals.

Un cop fi nalitzats, aquests treballs varen servit per adequar i millorar 
l’entorn de la part alta de la font, on antigament hi havia els xalets 
malmesos pel pas dels anys, s’havien anat enderrocant. I que un cop 
retirada la runa , desbrossat i condicionada la zona, s’ha rehabilitat 
i pintat l’estructura metàl·lica de la planta embotelladora i es varen 
retirar les planxes d’uralita del sostre, que s’han substituït per una 
coberta nova.

El regidor d’Urbanisme i ales hores Alcalde accidental, Xavier Collet, 
va mostrar la satisfacció davant d’aquesta troballa que “ha aixecat 
gran expectació per la repercussió social i la transcendència que té 
poder recuperar la mina de la font, després de 40 anys d’estar tan-
cada, havent estat un punt de trobada popular i un focus d’activitat 
durant molts anys”.

No oblidem que les aigües medicinals de la font Picant havien dut 
personalitats destacades de principi i mitjan segle XIX al balneari 
de la font. A més a més, el tramvia que unia Mataró i Argentona 
arribava fi ns a la mateixa font Picant, fet que permetia que s’hi 
apleguessin molts ciutadans de la capital del Maresme, de l’actual 
àrea metropolitana de Barcelona i d’altres indrets. Per als argentonins 

i argentonines, la font Picant no ha deixat mai de ser un espai de 
referència singular.

Tal com posen de manifest les mostres d’aigua extretes, l’aigua que 
raja de la veta no ha perdut les qualitats de picant que l’han caracte-
ritzada tradicionalment i que li han conferit renom i prestigi, tant a la 
font com a la Vila”.

Posats en contacte amb en Francesc Alsina per que ens fes cinc 
cèntims ens comenta que aquesta troballa es deu gràcies a les 
següents persones, empreses i entitats que hi han participat acti-
vament en la recerca: Gremi constructors d’obres d´Argentona, la 
empresa Projectes i Excavacions Cota 21, S.L. de David Alsina , als 
minaires de Caldes de Montbui els senyors Norberto i José Muñoz, 
i amb la col·laboració de del Grup Amics de les Fonts d´Argentona i 
de persones anònimes com en Pere Ros.

La Font Picant 
d´Argentona 
recupera la veta 
d’aigua picant

Francesc Navarro i 
Bonamusa

Primer tram del pou amb revestiment de maons, segueix 
excavat a la roca granítica fi ns al fons. Foto: Maite González

Galeria de la mina revestit de maons amb coberta 
amb arc de mig punt. Foto: Maite González

Celebració del brollament. Foto: Maite González
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Però l’anima de la descoberta es deu 
també a la tossuderia de la persona d’en 
Francesc Alsina, paleta d’ofici i empre-
nedor avui ja jubilat, que segons ens ex-
plica, que un antic treballador que avia 
tingut, i que havia treballat anteriorment 
a la planta embotelladora com mecànic 
electricista, li va explicar on estaven els 
pous don en treien l’aigua picant.

Modest com es, no volia que es recone-
gués públicament el mèrit d’aquest fet, 
però cal reconèixer-li, ja que els vilatans 
estarem sempre en deute amb ell.

Per localitzar la veta d’aigua, motiu 
per el qual va fer venir a dos saurins 
(persona especialitzada que amb una 
vareta a la mà o altre mitja, endevina 
l’existència d’aigües subterrànies).

En Francesc ens explica amb tota mena 
de detalls les dificultats en que es varen 
trobar , ja que un cop situada la veta de 
dins del pou, els operaris de la empre-
sa de Caldes de Montbui, proveïts d’un 
ternal en superfície per evacuar les 
terres, varen tenir que aprofundir vuit 

metres mes, proveïts amb un martell 
neumàtic i amb mesures de seguretat 
per extreure les terres de la excavació 
fins que “eureka” la deu de d’aigua 
que va brollar era picant !!

A partir d’aquí encara es va complicar 
mes l’excavació a dins del pou ja teni-
en que extreure també el gas carboni 
que porta l’aigua. Continuant amb l’ex-
cavació les capes que varen tenir que 
foradar la primera era una roca de 
sauló compactat amb presencia d’òxid 
ferruginós, fins arribar a un esquei de 
granit blau, a 25,7 metres de profun-
ditat i amb un caudal de 100 litres 
d’aigua per hora aproximadament.

Sols ens resta felicitar a tothom, 
especialment als operaris Norberto 
i José Muñoz i especialment a n´en 
Francesc Alsina i el seu net per la 
recuperació de la deu d’aigua picant i 
com no aprofitant aquesta ocasió, als 
Amics de les Fonts, per la seva tasca 
encomiable per la recuperació de les 
fonts de la nostre vila.

izzeriaeperoniPP

C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge

Els operaris de l’excavació. Foto: Maite González

Fons del pou amb la bomba extractora de l’aigua. Foto: Maite González

Planta de la antiga planta embotelladora i la manega provisional de l’aigua picant al torrent. Foto: Francesc Navarro

Proveint l’aigua picant. Foto: Francesc Navarro
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Amb l’acabament de l’estiu s’ha acaba un cicle i en torna la tradi-
cional verema, és la principal activitat de l’associació d’amics de la 
Vinya i el Vi d´Argentona.

Aquesta activitat antigament tan arrelada a la nostre vila, quant en 
els paratges assoleiats de les vessants de les nostres muntanyes, 
on antigament tot era vinya i ara son boscos. Era tot un tragí i una 
festa de carros tirats per cavalls i aplecs de gent gran i canalla 
carregats amb cistells amb podalls i mocadors de farcells on por-
taven el esmorzar i el dinar, ja que era una feina feixuga i que els 
ocuparia tot el dia, s’enfilaven per torrents amunt , tot cercant les 
vinyes per anar a tallar els raïms.

Carros amunt i carros avall, carregats amb portadores curulles de 
raïm i amb el brunzit de les abelles, tàvecs i vespes, fins que de 
tornada abocaven els gotims als cups on eren trepitjats, i per arreu 
l’olor a brisa impregnava la vila.

Cal tenir present que el conreu de la vinya que des de temps 
immemorials ha estat un dels pilars de l’economia dels països 
mediterranis, constitueix encara el primer mitjà de vida d’algunes 
de les comarques catalanes. La collita del raïm s’ha de fer en un 
període curt de temps per tal d’aprofitar el moment òptim de ma-

duració dels gotims, a tal efecte es formaven colles de veremadors 
que vivien junts mentre durava aquest intens treball.

En aquest sentit la nostre entitat per tal de recuperar aquesta bella 
i antiquíssima tradició que ja ve dels temps del romans, com un ri-
tual un any rere l’altre i amb aquest ja serà la sisena edició, un cop 
mes i fidelment fem la verema amb la vigília de la Mara de Deu de 
la Mercè, com antigament es feia a la nostre vila.

Aquest any com en l’any passat varem poder fer la trepitjada al 
Hort del Rector del Centre Parroquial de la nostre vila, fou un èxit 
de participació. Es va fer un cercavila que va sortir del comen-
çament del carrer Bellavista, amb un carro tirat per una mula i 
carregat amb les portadores com antigament era costum.

Per finalitzar l’associació d’amics de la Vinya i el Vi d´Argentona estem 
molt contens i agraïts per la acollida i participació que hem tingut per 
part de la canalleta, que per cert, la festa va destinada a ells i per ells.

Aprofitem per agraïr també als amics del Pubillatge, als Grallers i 
Tabalers d´Argentona, a la família Vinyals de Cabrera de Mar, a la 
família Oliveras del Masnou, la Raquel Maynou i als nous col-
laboradors que ens han ajudat especialment a en Pep Maso, Felip 
Castells, Jaume Uribe, Ramir Uribe, Veronika Hermosa, i a tota la 
gent que d’una manera desinteressada han participat .

Per acabar aprofitem per dir que la propera activitat serà la “Fibla-
da”, aproximadament a mitjans de novembre que 
com diu la dita “Per Sant Martí, enceta la bóta 
del vi”, on podrem degustar el vi novell que 
vareu trepitjar.

El Setembre és 
veremador, i es fa vi 
del bo i millor.

La vila està d´enhorabona. Gràcies a l´entusiasme d´un grup de 
joves del Centre Parroquial i sobretot a la dedicació del Sr. David 
Martin, a Argentona es pot tornar a jugar als escacs de manera 
regular. Cada dimars i dijous per la tarda, i els dissabtes pel matí 
un grup nombros de vilatans ens reunim per apendre a jugar a 
escacs amb maestria. 

Fruít d´aquests entusiasme escaquista que sura en l´ambient va ser 
l´organització del primer torneig obert per equips que tinguè lloc el 
passat onze de setembre. En el torneig hi vàren participar 6 equips 
de Matarò, Cerdanyola, Vilasssar de Mar i Argentona. Es disputà a la 
modalitat de partides semirràpides a 30 minuts (qiuinze per jugador) 

amb equips de 5 taulers, tots contra tots en sistema lliga.i puntuaciò 
olímpica. L´equip d´Argentona “A” va ser el guanyador. El torneig es 
va fer al carrer gran d´on creiem que mai haurien d´haver marxat els 
escacs, recordant aquells magnífics i populars torneijos de Festa Ma-
jor que en la dècada dels 70-80 omplien de jugadors i aficionats el 
carrer devant del Bar Deportiu. La nostre enhorabona i que aquesta 
iniciativa perduri i no sigui simplement una flor de primavera.

Ah!!, si voleu jugar, apendre i gaudir amb els escacs podeu venir 
cada dimars i dijous de 18 a 20, o be els dissabtes de 10,30 a 13 
hores al “Bar d´en Jaumet “ (Centre Parroquial) on trobareu un 
bon número de persones disfrutan dels escacs.

Francesc 
Navarro

Reneixen els escacs a Argentona Josep A. 
Capdevila Morell
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El passat 19 de setembre es va celebrar, com cada any, a la nostra 
vila, l’Homenatge a la Vellesa. Ha estat la 61ª edició.

Lluny de ser-ne una edició més, aquesta vegada ha estat molt 
participada, amb un gran nombre d'homes i dones d’una edad ja 
avançada – per assistir-hi cal haver complert els setanta-cinc anys 
– i molts d’ells amb un aspecte immillorable. Sí que és cert que per 
aquestes ocasions tothom s’empolaina d’allò més, però realment 
els nostres avis i àvies feien molt de goig.

El dia va acompanyar amb sol, tot i que la vigília havia estat remulla-
daremullada, i va deixar fer la festa amb tot l’esplendor que es mereix 
l’ocasió. Com en ocasions anteriors, el programa va ser semblant: 
concentració a la plaça de missa , la corresponent missa solemne i la 
desfi lada desde l’església fi ns a la Plaça Nova recorrent el Carrer Gran 
amb els gegants, grallers, comitiva d’autoritats, padrins etc.

En aquest punt és bo ressaltar la innovació d’enguany referent als 
padrins. No ha estat cap matrimoni de la nostra vila qui ha fet de 
padrí i padrina, sinó un grup de persones que s’autoanomenen 
“Nats al 55”, que a més, aquest any celebren ells els 55 anys , i 
que s’han animat a patrocinar aquesta festa tan tradicional ja a la 
nostra vila fent-la lluïda de valent.

Aquest fet el volem ressaltar perquè obre una línia diferent a l’hora 
de promoure aquesta celebració i potser d’altres , ja que a la nos-
tra vila, d’entitats amb empenta en tenim unes quantes i, per tant, 
veiem aquesta alternativa amb molt bons ulls de cara a un futur. El 
Patronat de la Vellesa n'està content d'aquesta iniciativa i crec que 
la majoria de vilatans i vilatanes ho hauran vist amb bons ulls.

Endavant doncs i que per molts anys !!

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Des de 1984

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
Tel. 93 797 17 50

Carrer Gran, 2
08310 Argentona

Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

Des de 1969 a Padilla Moldero treballem per oferir-los el millor 
de les nostres seleccions: pernils, formatges, embotits, caves, vins, 
canapès, voulabans, menjars casolans, càterings per a comunions, 
aniversaris, revetlles... Safates ben preparades, llestes per posar a taula.

C/ Gran, 19  |  08310 Argentona  |  Tel. 93 797 03 07
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

Obrim els 

dium
enges

La Festa de la 
vellesa



el banc de la plaçaNúm. 27  |  Octubre 201012 Col·laboració

Ja seria hora d'actualitzar la Casa Gòtica, seu de l' Arxiu Històric 
d' Argentona amb el valuós suport humà del Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell.

Aquest col·lectiu de persones abnegades i ensems il·lusionades 
per l’estudi, la recerca i la divulgació històrica d’Argentona amb 
la revista “Fonts”, desenvolupa la seva tasca amb uns espais tant 
limitats com impropis per un Centre d’Estudis actius . No disposa 
del lloc per poder guardar i arxivar els documents propis , publica-
cions i materials diversos. JA SERIA L’HORA que pogués disposar 
dels espais de Can Bosch, fins ara destinats a magatzem, des fa 
més de 20 anys.

Amb una casa Gòtica emblemàtica amb tres nivells operatius : 
amb una segona planta amb sales i despatxos administratius per la 
direcció del Museu del Càntir.

I d’una primera. Exclusiva per l’Arxiu i Centre d’Estudis , amb uns 
espais limitats i compartint-los amb la sala d’ Arxiu amb sistema 
basculant (actualment esgotada i sense ventilació regulada) que 
ja d’un inici plantejà problemes de ventilació, 
tant necessari com és en un arxiu mantenir una 
temperatura ambiental regulada pel mante-
niment de la base documental ! I en una casa 
Gòtica de murs antics i molt humida tot i que 
les obres de remodelació de l’antiga seu del 
Museu del Càntir enllestides el 2006 van inten-
tar esmenar.

I d’un espai Arxiu per compartit d’un arxiver o arxivera , en cas de 
ser-hi.

Ben necessari i que només disposa ocasionalment... I no disposa 
de mes suport logístic que d'una taula i cadires per reunions de 
treball i d’una llibreria metàl·lica sense privacitat, sense ni un 
despatx reservat d’ordre intern quan són tant necessaris els espais 
privats on mantenir un fons documental tant propis d’una entitat 
dinàmica i vinculant com es el Centre d’Estudis Argentonins, ben 
mereixedors d’aquests espais privats bàsics i elementals. I comp-
tant amb els espais annexes de can Bosch en el desencant mes 
absolut amb 20 ANYS ESPERANT L’OCASIÓ ..

Amb una planta baixa - també de can Bosch tant desaprofitada 
com la primera en servitud de magatzem.... Un lloc ideal per un 
petit Museu d’objectes antics i selectius de vitrina , llibres, ceràmica 
arcaica i útils ancestrals d’Argentona, complementaris d’una bibli-

oteca d’ordre intern i estudiosos on poder 
consultar un fons documental amb llibres 
del Centre d’Estudis: Diccionaris i llibres de 
historia, enciclopèdies, costumaris i llibres 
d’art, d’història i arqueologia d'Argentona 
i del Maresme ( els d’en Francesc Carre-
res Candi , d’en Bonet i Garí ,d’en Jaume 
Clavell i el fons bibliotecari que donà 

Maria Estrada a la vila d'Argentona). Un servidor també està en 
disposició de fer donació d’una col·lecció de quaderns d’Història i 
d’Arqueologia del Museu Comarcal del Maresme, també el fons de 
llibres que edità l’Aixernador, junt amb llibres d’història i arque-
ologia de Mèxic i Perú. I de en Esteve Albert un gruix de llibres i 
quaderns i documentació gràfica valuosa. Com de la Vinya i el vi 
i la pagesia argentonina a disposició del Centre d’estudis i d’una 
iniciativa possible per Argentona.

Aquest i no altre és el motiu d’aquest escrit de col·laboració. I a 
bon hora de cercar solucions propícies pel 
futur de la Casa Gòtica . JA SERIA L’HORA! 
PER L’ARXIU HISTORIC D’ARGENTONA .

Ja seria hora!

Ja seria hora que el Centre 
d’Estudis Argentonins pogués 
disposar de Can Bosch, un espai 
destinat a magatzem des de fa 
més de 20 anys

Joan Pannon i 
Farré.

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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Un cop entès que qui més residus genera és de 
lògica inqüestionable que contribueixi 
més en la seva gestió i “eliminació”, el 
fet de la famosa “Taxa justa”, que 
jo anomenaria “Taxa respon-
sable”, crec que ens dóna 
una oportunitat única per 
plantejar-nos la responsa-
bilitat que tenim i que no 
podem eludir.

Sovint ens queixem que en els afers públics tot ens ve donat, 
manat, indicat i concretat, sense que l’opinió i aportació personal 
hi siguin contemplades.

Quan anem amb cotxe, totes les normes, prohibicions, formes i 
sistemes estan ja establerts, i a nosaltres ens queda obeir i seguir 
el que està disposat. L’opció personal no es contempla i el parer de 
cadascú queda reduït al zero més absolut.

Doncs bé , vist des d'aquesta òptica, el sistema que està establert 
a la nostra vila per la gestió dels residus urbans i la seva despesa 
econòmica concretada en el pagament per generació (taxa justa), 
ens permet actuar de forma personal i responsable ja que està 
a les nostres mans el què volem pagar en definitiva per aquesta 
gestió.

El fet que una part de la taxa vingui donada en funció de la quan-
titat de bosses d’envasos i / o de rebuig que fem, ens dóna l’opció 
de ser nosaltres mateixos els gestors responsables del residu que 
produïm. Si partim de la base que al residu que tots i totes fem 
cada dia cal donar-li una sortida, ja sigui amb el reciclatje o d’eli-
minació per incineració ( els abocadors , els poscs que en queden 
estan en fasse d’eliminació) , queda clar que som nosaltres els qui 
establim la mesura o la quantitat de residu, i exercim d'aquesta 
manera la nostra responsabilitat en aquest afer.

Si en temes com l’habitatge, llum, aigua, gas, telèfon , etc ningú 
posa en dubte que a més consum més despesa económica, en el 
tema de la brossa també es de justícia que qui més en produeixi 
més contribueixi econòmicament en la seva gestió.

Sempre hi ha excepcions o casos puntuals que tindran un tracta-
ment diferent, com per exemple els bolquers, que no representen 
sobrecost independent de la quantitat.

Deixant a part aquest o altres casos particulars, el sistema de paga-
ment per generació, taxa responsable, ens permet i ens empeny a :

Ser conscients dels residus que generem•	
Ser conscients de la seva quantitat i tipologia•	
Fer-nos pensar en com ho podríem fer per generar-ne •	
menys
Fer-nos pensar en quins són els residus que més facil-•	
ment podem reduïr
Fer-nos pensar en com podem optimitzar la capacitat •	
de les bosses per als diferents residus. Pensem que una 
part molt important del cost ve marcada per el volum. Si 
reduïm volum, transportarem més kilos amb el mateix 
cost.
Decidir,en definitiva, quant volem pagar per la gestió •	
dels residus que nosaltres haurem generat.

Cada vegada més , tan a la premsa com als mitjans audiovisuals, 
ens informen de la importància de Reduïr , Reutilitzar , Reciclar i 
totes les “R's” que hi volguem afegir , referit als residus urbans que 
generem.

Es una responsabilitat inexcusable que tenim tots els ciutadans i 
ciutadanes.

Hem d’agafar-nos seriosament aquest tema. Només cal obrir una 
mica els ulls i orelles per adonar-nos-en que aquest planeta Terra 
no pot suportar tanta porqueria i contaminació de tota mena. I 
si bé podem entonar per a nosaltres mateixos el “tant se me'n 
dóna”, no ho podem fer de cap manera si pensem en les genera-
cions futures.

Sé que és difícil, sóc conscient que en tots aquests aspectes no 
ens ho posen fàcil. Però també crec que si ens aturem a pensar 
una mica, la qüestió de la “Taxa Justa” o “Taxa per Generació de 
Residus” ens hi ajuda. Podem, si volem, contribu-
ïr, i molt, en no malmetre més el nostre entorn 
i exercir d’una forma clara i decidida la nostra 
responsabilitat com a persones.

La nostra brossa de cada dia (8)

Joan Culubret 
i Missé

C/ Abat Escarré, 3 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97 · elrourebio@hotmail.com

Productes ecològics i naturals, alimen-
tació per a persones amb intoleràncies 
(a la lactosa, al sucre, celíacs...). Vine al 

Roure i tasta els nostres tes i cafès. 
També oferim altres serveis: 

massatge infantil, etc.

Aquesta tardor
PER PREVENIR ELS REFREDATS
pren Echinacea, pròpolis, etc. 
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Tertúlies  Ítaca... Francesc 
Navarro

Resum de la darrera tertúlia
La cosa s’anima ja que en cada tertúlia, som més tertulians i 
axó es positiu. En aquesta darrera trobada va ser curiós ja que 
en el transcurs de la tertúlia, que el tema central que es tenia 
que parlar sobre “La revolució industrial. I la incidència del mon 
tèxtil a Catalunya i la Comarca del Maresme”, la cosa va derivar-
se a parlar de la figura de Mossèn Cinto Verdaguer i de retruc 
als exorcismes que ell va practicar, i d’aquí va derivar-se al fets 
paranormals d’una casa de la nostre vila.

Aquest fet es un clar indicador que la proposta inicial dels temes, 
poden variar si els tertulians demostren mes interès en altres 
temes que creguin mes interessants i propers, la qual cosa ens 
demostra un cop mes la pluralitat de les tertúlies.

Per tant us animem afegir-vos, per tal d’enriquir-nos tot recu-
pera’n un xic de la transmissió oral que al cap de vall es la que 
ens dona sentit de identitat de la nostre vila. En aquest sentit us 
adjuntem la programació fins a finals d’any.

Aquestes cicles de tertúlies de periodicitat mensual, estan conduïdes en un principi pels oradors Joan Pannon i en Rafel Bigorra, no obstant qual-
sevol dels tertulians pot proposar el tema que consideri adient sempre que siguin en part ó no vinculants a l’historia, tradicions, de nostre vila.

L’objectiu d’aquestes tertúlies en el fons es cercar un punt de trobada de vilatans on conversar, intercanviar opinions i experiències d’una manera 
tranqui-la tot prenent un cafè, i com no recuperar una part d’aquells temps passats, on els veïns sortien al capvespre amb la cadireta i el porró 
tot fent petar la xerrada..

Programació 2010 i temes de debat

26 juny Les antigues Fasines de la vila.

24 juliol Les festes majors i aplecs d´Argentona.

18 setembre
La revolució industrial. I la incidència del mon 
tèxtil a Catalunya i la Comarca del Maresme.

16 octubre Els bolets també immigren...

20 novembre Temps de Castanyes, Panellets i Penellons.

18 desembre El Consumisme Nadalenc.

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

Tel. 93 797 12 54
Carrer Gran, 28 - 08310 Argentona
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Si difícil és governar una casa, imaginem-nos lo difícil que és 
governar un poble. L'antic consistori (jo crec que amb molt bona 
fe) es va perdre amb la Sala i desgraciadament hi va arrossegar tot 
el poble.

L'antic consistori va governar en temps de les vaques grasses i ara, 
malauradament, estem en el de les vaques seques. No demanem 
responsabilitats! Quan va entrar el nou govern ja sabien el que hi 
havia i han d'actuar amb conseqüència.

Aquest juliol ens han arribat dos rebuts de la brossa, un de 
12,59 euros i un de 39,59 euros, rebuts que haurem de repetir 
segurament al novembre. Jo no sabia per quin motiu havíem 
de pagar aquest any 104,36 euros si el que s'havia acordat era 
95 euros. Per això m'en vaig voler assabentar. L'Ajuntament, en un 
ple, i tots els partits, varen acordar que els dos primers mesos es 
pagarien segons l'any 2009 i els altres deu segons el 2010. Vostè, 
Sr. Alcalde, va donar el sí en un ple on la veu del poble no hi era 
present. De segur que els partits polítics, en aquest cas, no han 
expressat o han aprofitat la seva veu política deixant de banda el 
que segur el poble hauria denegat. Ho sento molt, però el poble 
s'ha sentit enganyat. Si s'ha d'apujar la brossa faci-ho amb el cap 
ben alt, sense subterfugis, i no ens vingui amb enganys.

Posats a dir, em bé de gust fer un repàs de comentaris que els 
diversos partits polítics del poble han fet:

-L'Entesa diu que l'equip de govern adorm la població i jo dic: 
adormits deurien estar vostès quan es va començar la Sala i, si 
s'en recorden bé, vostès eren de l'equip protagonista. ¿Per tan 
ignorants ens teniu? Doncs quina pena em feu i que poc coneixeu 
el poble.

-L'Esquerra diu, i hi estic d'acord, que s'ha de lluitar per Can Puig 
i Cadafalch. No sé de quina manera, jo no hi entenc res, però si 
convingués anar a veure el rei, bé hi aniria. Jo sé que això és una 
rucada, però no deixaria de lluitar per protegir el nostre nucli 
històric. Ara bé, s'han oblidat de les puntaires, col.lecció de puntes 
“Concepció Moré”. Hi ha molta gent que estimen aquest, per a mi, 
petit museu i també la seva directora que per motius que no vénen 
al cas, fa un any tot el seu equip la va deixar. No és cap crítica per 
a ningú, però ella, la Pepi, amb 83 anys, al cap de quinze dies ja 

tenia un nou equip i s'ha arrossegat per tot arreu a fi d'aconseguir 
que el museu no s'hagi de tancar. ¿Heu anat a veure les relíquies 
que hi ha allà dins? Els asseguro que fer puntes no és el mateix 
que fer un càntir, però desgraciadament vostès no l'inclouen en 
aquest luxe del que no podem prescindir. No oblidem que les pun-
taires formen part de les nostres arrels tradicionals i no aprovar 
aquesta cultura és matar una part d'un mateix. Cada cosa, sigui 
un monument històric o un museu, que enriqueix el patrimoni del 
poble ben bé que es mereix ser recolzat i potenciat per tal que no 
es perdi aquesta riquesa.

-El PP diu: “Bajaremos los impuestos, congelaremos la cuota del 
pago de los vados, bajaremos el 30% del los sueldos de los con-
cejales, aumentaremos la plantilla de policía local y les daremos 
estabilidad, mejoraremos la limpieza de las calles...”.

Per abaixar els impostos que tan alegrement ens diuen potser que 
ens expliquessin també com ho farien ja que, i permeti'm que a 
aquestes alçades, i com a gat vell, dubto d'aquesta proposta.

Diuen de rebaixar el sou dels consellers. Senyors, jo no sé el que 
cobren els consellers. El que sí sé és el que cobra la majoria de 
peu i si hi ha un aprofitament s'ha de fer la justícia adequada. Aug-
mentar la policia i donar-li estabilitat em sembla molt bé però a mi 
m'agradaria que aquesta estabilitat anés acompanyada de serveis 
bàsics que el poble encara ara al segle XXI tenim mancances força 
importants com l'educació o la sanitat, per exemple. Quant a la 
neteja de carrers, les escombres surten bé de preu però no oblidin 
que hi ha molts i molts carrers que s'ha de refer de nou, i són un 
perill, sobretot per a la gent gran com jo.

De totes maneres, em sembla que si tots els partits toquessin de 
peus a terra i anessin tots a la una, serien un bon exemple que el 
poble agrairia, i un model per Catalunya.

Carta a l’ajuntament

Alfonsa 
Charles

Selecció Jabugo

C/ Sant Miquel, núm. 8 - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 16 68 - Fax 93 756 00 97

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IBÈRIC
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El joc de bitlles es tracta d’un joc simple i 
espectacular que té per objectiu tombar 
cinc de les sis bitlles de què consta. Per 
fer-ho, el jugador llença fins a tres bitllots 
des d’una distància predeterminada, 
puntuant un punt per bitlla tirada i deu si 
es deixa una de peu.

El joc de bitlles va estar profundament arrelat a tot Catalunya, 
però sofrí una sobtada decadència que en molts llocs suposà la 
quasi total desaparició durant la dictadura franquista. A partir de 
l’any 1987 i després d’un reviscolament general del joc de bitlles, 
comencen a inscriure’s clubs a la Federació Catalana de Bitlles i a 
unificar les diverses modalitats de joc d’arreu del país.

Poden jugar grans i petits, homes i dones, tothom pot practicar les 
Bitlles Catalanes. Cal combinar força i punteria per tal de superar-
se a cada tirada.

Les Bitlles Catalanes no perden el seu caire tradicional i popular 
que fa que formin part de la nostra cultura.

Una mica d’història

Fa molt i molts d’anys els nostres avantpassats, per distreure’s, van 
començar a inventar jocs. Entre els més antics hi ha el Joc de Bitlles. 
S’han fet troballes arqueològiques que demostren que 3000 anys 
a.C., els egipcis ja tenien jocs semblants. A Catalunya els encar-
regats d’introduir el joc, van ser els romans. Als catalans ens va 
agrada molt i vam fer la nostra varietat. Es troben documents de 
l’any 1376 a Torroja i del 1402 a Igualada, els quals deixen cons-
tància del fet de la seva pràctica. Les festes Majors dels pobles de 
Catalunya han estat el punt de rellançament de les Bitlles.

A la nostra vila d’Argentona

Ens adressem ara per fer unes preguntes a un dels principals 
impulsors a la nostra vila d’aquest joc i d’aquesta tradició, es tracta 
d’en Xavi Zamora que molt amablement s’avé a contestar:

Com neix el grup de “Bitlles Catalanes” a Argentona?
Tot va començar a Tordera en una sortida de pubilles, una altra 
tradició, per cert, en perill d’extinció. Vam quedar frepats i ens vam 
proposar dur aquesta tradició a la vila per què tothom pogués 
conèixer-la i gaudir-ne.

A Argentona, ja fa uns quatre anys, hi està agafant volada. 
Com valoreu la incidència en la gent i l’afició que va creant ? 
La valoració es molt i molt positiva donada la molt bona acollida 
que ha tingut des del primer dia, i va creixent any rere any.

Aquest any s’ha fet un petit campionat durant tres o quatre 
diumenges de primavera-estiu. Esteu contents de la participa-
ció? 
Sí, donat el creixement d’aquesta afició ens ha dut a organitzar 
una petita lligueta de caire local i popular amb un alt índex de 
participació, i que no descartem poder repetir.

En la tirada de festa major d’estiu, can barrau estava realment 
plena de gent que mirava el joc. Teniu pensat fer-ho en un 
altre indret més ampli? 
Cal valorar-ho donada la gran afluència, però tot depèn de poder 
aconseguir més jocs de bitlles. Aprofitem la vinentesa per agra-
ir la seva col.laboració a la Perruqueria Xaloc, Reagrupament 
Sardanista,Taller Barfla, en Juan Carbonell i a l’Ajuntament , els 
quals van subvencionar els primers jocs de bitlles per poder tirar-lo 
endavant. Fem una crida a qui tingui a bé subvencionar-ne un joc 
per poder ampliar el nombre de participants donat el gran interès 
mostrat pels vilatans, a qui agraïm també la seva participació.

Quanta gent ha mogut enguany aquest joc ? 
Aproximadament unes 250 persones entre jugadors, públic i 
organització. Demanem disculpes a totes aquelles persones que 
no van poder jugar per manca de jocs i temps. L’organització es 
compromet a treballar dur per tal de poder encabir tothom en la 
propera edició de Bitlles Catalanes de Festa Major.

A nivell comarcal o més ampli, hi ha campionats o similar? 
Existeix la Federació Catalana de Bitlles que s’encarrega de muntar 
les diferents lligues comarcals, el Campionat de Catalunya tan 
individual com per equips i la Copa Generalitat, màxim guardó en 
l’especialitat.

Heu pensat en eixamplar el “campionat” i fer més tirades? 
No, de moment no hem muntat cap club, però estem disposats a 
donar un cop de mà a qui vulgui crear-lo, federar-se i competir a 
nivell nacional.

Què diries a la gent de totes les edats per animar-los a partici-
par en aquest joc? 
Doncs que pensin que, a les bitlles, hi juguen gent de 8 a 80 
anys. Només cal tenir ganes de passar-ho d’allò més bé, i si volen 
provar-ho que vinguin el proper 23 d’octubre dins els actes del 
CORRELLENGUA o a qualsevol 
tirada que preparem. Són de caire 
popular i no federativa, això vol 
dir que tothom hi és benvingut. 

Us podeu posar en contacte 
amb en Xavi, el coordinador (Tel: 
618056341). No ho dubteu, cal 
conservar i promocionar les Bitlles 
Catalanes i tota la nostra cultura.

SALUT I BITLLES.

Les Bitlles Catalanes

Xavi Zamora
Joan Culubret
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

L’HOME PETIT

Els homes diuen: “això és meu”,
tan convençuts que te’ls creuries!
És de la “seva propietat”
un camp, un bosc, una masia,
un tros de platja, quatre pins
o un gran castell del segle quinze.
Ai, pobra gent!, els camps i el bosc
són dels ocells i les formigues,
la platja sempre de la mar,
les ones blaves se’n refien.
El gran castell és de tothom,
i de tothom és la masia.
“Tothom” vol dir: la pluja, el vent,
la gent que passa i se la mira,
la gent que hi viu, els aranyots
que filen xarxes dalt les bigues,
i el sol que esberla els porticons
i el gos fidel que la vigila.
Tot és de tots, no hi ha res “teu”
home, gran egoista!
No pots trobar-te, al mateix temps,
dins el castell i la masia,
nedant al mar, dormint al bosc,
i al mig d’un camp segant espigues.
I sobretot, quan ve la Mort,
que per a tots un jorn arriba,
de què et valdrà la “propietat”
si no et serveix a l’altra vida?
Te n’aniràs com has vingut,
però vestit, i amb més malícia.
El bosc serà, com sempre ha estat,
d’aquell que va a passar-hi el dia,
i encara més dels esquirols
i les estepes i les guilles.
Els camps, d’aquell que els ha sembrat,
també dels xais i les ortigues.
La platja sempre de la mar,
les ones blaves s’hi endormisquen
mentre l’escuma, amb els dits de sal,
va fent bugada de petxines.
El gran castell... és massa gran,
dins el taüt no t’hi cabria!
No tens res teu, tot és deixat,
i solament per quatre dies.
Tot és de tots, home petit,
no tenim nostre ni la vida,
doncs si fos nostra, en absolut,
ningú del món no es moriria!

Estava asseguda a la terrassa i hi havia lluna plena. Vaig mirar 
el cel. El cel era blau, d’un blau gris i vaig buscar estrelles. On 
eren les estrelles? Tot d’un plegat vaig veure’n una que s’ence-
nia i s’apagava. Seran extraterrestres? No, era un avió! Buscant 
molt en vaig arribar a comptar quatre i, de cop, vaig recordar 
la meva infantesa. Tot va retornar. El meu poble, Alcarràs, els 
meus pares, els meus germans, aquells freds a l’hivern, aquell 
mas fet amb tova i l’era al davant, aquella porxada que el 
pare havia fet amb les bigues que tallava dels pollancres que 
voltaven la finca i que feia cobrir amb aquella mescla de fang 
i palla. Aquell paller al costat de l’era on el meu germà i jo, 
quan feia tan fred, hi anàvem a fer forats per caçar ocells i al 
cap d’una estona els forats n’eren plens. Nosaltres mateixos 
els pelàvem i la mare ens els feia fregidets. Que bons que 
eren!

I a l’estiu...

He vist l’era plena de rases de palla i un borràs damunt d’una 
rasa. Els meus germans i jo, a la nit, ens estiràvem damunt 
el borràs mirant el cel i comptàvem infinitat d’estrelles. Les 
estrelles corrien d’un cantó a l’altre i nosaltres demanàvem 
desitjos. Allà sí que es veia l’Óssa Major i el carro de Santiago. 
Que bé s’estava després d’un dia de calor! Aquella fresqueta 
venia del cel i cantàvem rondalles:
 Una barca per el riu baixa
 carregada de segó
 per tirar canonades als que vénen d’Aragó.
 Quina lluna fa tan clara
 per anar a robar melons,
 a la torre del quartassa que en són guapos i rodons

Era un diumenge i he vist tres jovenets que anaven a ballar 
al poble. Els he vist caminar descalços amb les espardenyes 
penjades al coll perquè quan arribessin al poble fossin netes. 
I he vist aquells gatells al peu d’un bassal d’aigua molla que 
perfumava el camí fins al poble. Records, dolços records... 
Records de pobresa, d’il·lusions i d’esperances. Records de 

joventut. Records que han viscut amb mi i 
moriran amb mi.

Carta a la meva neta

Urbanització "Les Ginesteres"
Tel. 93 797 02 55

ARGENTONA (Barcelona)

Alfonsa 
Charles
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ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les coses que 
poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat amb cotxe ó bé a peu!

A cada edició de el Banc de la Plaça publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifi quem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 
memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva vila.

Para atenció perquè a la nostra vila hi ha coses o elements arquitectònics 
de les nostres façanes, d’edifi cis singulars, etc. que ens donen identitat.

Així doncs, au, vinga, a passejar tranquil·lament i a redescobrir la teva 
vila, Argentona.

coneixes la teva

VILA?

Sabríeu on es troba, el que queda d’aquesta ermita?

Està situada al veïnat que li dóna nom, fora del nucli 
urbà de la nostra vila.

Encara no sabeu d’on estem parlant?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Eren les restes del portal de la capella de Sant Jaume de Traià, al veïnat del mateix nom, situat als afores del nucli urbà. Ermita preromànica 
situada en un petit pujol al llevant de la vila; en aquest veïnat, esmentat ja en documents del 927 (Tricilià), hi hagué, almenys des del 1025, 
una església, inicialment dedicada a sant Cugat, que després canvià l’advocació per sant Jaume. Hi ha les restes d’una església amb elements 
paleocristians i romànics i refeta al segle XVII.

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

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

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

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

LA XURRERIA

Tel. 667 70 70 19

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 27
Les blanques si volen guanyar 
han de jugar amb precisió.

Blanques juguen i guanyen

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 26
1.a7, es tracta de coronar el peó i obtenir una dama guanyant.. Això 
que sembla difícil, en realitat les negres no ho poden impedir dons 
no serveix jugar T8h per escac amb l’alfi l , i a Tf6+ segueix 2.Re2 Tf8 
3.Af6+!!! guanyant (dons TxA permet coronar el peó, i Rc5 equival a 
perdre la torre per Ae7+). Si el negre juga 2. Te5+ el blanc en te prou 
jugant Rd2, jugada que es segueix amb Af2+, Afg3+ i Ab8¡¡¡ facilitant la 
coronació.



C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

NovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46

Participa!

Us animem a participar en les juntes de l’Associació a fi de posar 
sobre la taula i poder discutir els temes que us preocupen. Com més 
serem i més participació tinguem, més forta serà la nostra associació 
veïnal. Les reunions se celebren 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

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
EXP. Nº 002

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 10 11

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona

Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Venda directa a la finca Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 
fins que veieu una entrada 
ampla de terra a la dreta, gireu 
i agafeu el camí que entra fins 
a la casa.

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria



C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó


