
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

Núm. 38 | Juny 2013

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

ACTUALITAT
Divendres 
a Argentona

CULTURA
La Diada de les fl ors

ASSOCIACIÓ
Notícies de 
l´Associació de Veïns

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

Núm. 18  |  Juny 2008

a l’interior...

ASSOCIACIÓ

de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

actualitat

Les Escoles Verdes

Coses que passen

La Vall del riu Vermell

Actes

Recital de Xavier 

Ribalta

Parlem del 

canvi climàtic

Banc 18-2.indd   1

25/06/2008   2:04:19

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

Núm. 31 | Octubre 2011

a l’interior...

ASSOCIACIÓ

de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

ACTUALITAT

Correllengua 2011

COL·LABORACIÓ

Preservem la terra

ASSOCIACIÓ

Coses que han 

passat

PER FI, LA SALA

Banc 31.indd   1

11/10/2011   8:50:23

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

Núm. 21 | Març 2009

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

actualitat
Entrevista a 
Emili Olivas

societat
La brossa nostra de 
cada dia

Actualitat
El debat sobre 
l’educació

El carrer Gran i 
el model de poble

Banc 21.indd   1
30/03/2009   23:14:47

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

Núm. 33 | Març 2012

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

PATRIMONI
La masia de Can 
Barrau

ARGENTONINS 
FORA VILA
Jordi Pannon

ACTUALITAT
Sentència 
absolutòria 

La crisi arriba 
a les escoles

Banc 33.indd   1

23/03/12   10:42

el banc de la plaçaR 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

Núm. 26 | Juliol 2010

a l’interior...

ASSOCIACIÓde V E Ï N Sd’ARGENTONA

...i molt més

ENTREVISTA
Severino Simón, president de Càritas d’Argentona

reportatge
Exposició del projecte de les obres de la ronda de mataró

reportatgeLa Festa del Comerç Just

CATIFES...

...I TIFA

 Nou enllaç sobre la riera d’Argentona
Banc 26.indd   1

19/07/2010   9:24:58

el banc de la plaçaR 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

Núm. 34 | Juliol 2012

a l’interior...

ASSOCIACIÓde V E Ï N Sd’ARGENTONA

...i molt més

CULTURA
La diada de la fl or a Argentona

ARGENTONINS FORA VILA
Nora Planas

ACTUALITATPremi Jordi Gol i Gurina per al Dr. Oriol Martí 

Font 
Picant:
qui et va beurei qui et veurà
i qui et veurà(b)

qui et va beure
qui et va beure
qui et va beure

(v)

Banc 34.indd   1

12/07/12   08:07

el banc de la plaça el banc de la plaça el banc de la plaça

El Banc al servei del poble

Banc 38.indd   1 17/06/2013   16:39:00



C/ Pau Claris nº 15
tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona

www.baladia.cat

Passeig Baró de Viver, 56  -  08310 Argentona  
Tel. 93 797 40 08  -  banquets@baladia.cat

Un espai acollidor i diferent, que ofereix menús diaris, de 
grup, d’empresa, personalitzats i servei de carta. 
Per poder gaudir de bona gastronomia dins d’una casa 
de Puig i Cadafalch de principis del s. XX.

Us hi esperem!

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

CasaL

rePÀs

IntensIUs

MatrÍCULa oBerta 2013-2014

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa 

Major!

Banc 38.indd   2 17/06/2013   16:39:00



el banc de la plaça 3Núm. 38 | Juny 2013 Editorial

Editorial
Sumari

el banc de la plaça
Publicació de l’Associació de Veïns d’Argentona.

Adreça: carrer Gran, 28. Argentona.

Consell de redacció: Juli Sanmartín, Josep 
Anton Capdevila, Xavier Peguera, Francesc 
Navarro, Lluís Mas i Joan Culubret.

Maquetació: Carles Gómez

Impressió: La Impremta d’Argentona.
C/Dr. Samsó, 39. Argentona

Imprès en paper ecològic.

Dipòsit Legal: B-43.918-2004

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respectuoses. La Redacció no 
es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors.

Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Argentona

A Argentona sempre hi ha hagut 
bona grana... ................................................. 4

Som una nació i volem futur ...................... 5

Notícies de l´Associació de Veïns ................ 6

Què estan fent amb la sanitat pública? ..... 7

Activitats previstes per a l´estiu de 
2013 a Argentona .......................................... 8

Vi d’Argentona .............................................. 9

Parlem dels bancs ......................................... 9

Cartes al director ........................................ 10

En memòria ................................................. 11

Coses que passen… .................................. 12

Fraccions ...................................................... 15

La nostra brossa de cada dia .................... 16

El racó de la Lina ........................................ 17

Primavera 2013............................................ 17

Coneixes la teva vila? ................................. 18

Benvolguts convilatans, amb aquest número arriben a la 38a edició de la Revista El Banc 
de la Plaça. Després de 9 anys de començar la seva singladura, i en un moment de 
profunda crisi econòmica, social, política i de valors, creiem que és oportú fer balanç i 
explicar-vos algunes xifres entorn del Banc. 

La Revista, editada per l’Associació de veïns d’Argentona, seguint la tradició d’antics 
butlletins i publicacions com el Llaç, va renéixer amb la voluntat, ara més viva que mai, 
d’ésser un instrument per a la participació ciutadana en la vida de la vila. La Revista 
està oberta a tothom i totes les opinions hi caben i hi són benvingudes, sempre que 
siguin respectuoses i vagin signades. Actualment n’editem 4 números per any, amb 
una tirada de 3.500 exemplars que gratuïtament intentem fer arribar a tots els domicilis 
d’Argentona, incloses les urbanitzacions i el veïnat del Cros. Vint pàgines, a color 
portada i contraportada, amb paper ecològic de qualitat, representen un pressupost de 
maquetació, impremta i distribució de prop de dos mil euros per número. Gran part del 
seu fi nançament és gràcies als anunciants, i la resta de la pròpia associació i subvencions 
ofi cials.

A més, qui vulgui pot accedir al PDF de la revista en la pàgina web de l’Associació 
(http://www.avargentona.com/banc). Aquest format electrònic permet seguir el pols de 
la vila als que resideixen fora de la mateixa.

La Revista veu la llum doncs, gràcies als anunciants a qui tots devem un agraïment, i als 
que de manera més o menys fi xa o esporàdica ens envien les seves aportacions escrites.

La Revista és i serà el que vulguin els vilatans, doncs com hem dit està oberta i a 
disposició de tothom. La Revista podria ésser periodísticament més elaborada, amb 
articles de fons i anàlisi en profunditat dels problemes diaris dels ciutadans. La veritat 
és que actualment no disposem dels recursos principalment de temps, per fer aquesta 
labor, tots som amateurs i ens dediquem a la revista a “estones”. Aquesta mena 
d’articles i anàlisis és el que trobem a faltar en l’altra revista alternativa en tirada de la 
vila, que sí que disposa, pel seu caràcter ofi cial, dels recursos temporals, materials i de 
coneixement per fer-ho.

Finalment, volem animar-vos a participar amb els vostres escrits i idees a la millora de la 
nostra, que es la vostra, publicació.

Gràcies a tothom.
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La mare, un vespre de fa temps, em va etzibar: “Avui a la TV 
han sortit unes carbasses que paraven el vol d’una cadira...” Els 
ulls com taronges se’m van posar... Com dius? “Que eren molt 
grosses...”, em va dir. Quina expressió més aguda, vaig pensar, i 
que poc conec la meva llengua. 

Cal estar a l’aguait per aprendre cada dia i anar 
amb els ulls i les orelles ben obertes, es pot 
aprendre arreu. I cal també aprendre de la història 
i del que ens ha passat durant els darrers tres-cents 
anys en aquest país, perquè com va dir algú: cal 
conèixer la història per a no repetir-la.

Ja se sap que “de l’arbre amb arrel malalta no 
n’esperi bona branca”; o el que és el mateix: d’una 
relació infructuosa no cal esperar-ne res de bo. 
Els catalans ens sentim maltractats per Espanya. I 
és que ha arribat un punt en que n’hi ha per tirar 
el barret al foc, l’ofec econòmic al que el Estado 
español ens està abocant és esperpèntic. La vaca 
o l’ovella muny, qui té la mamella al puny i a 
Catalunya ens hem quedat secs. Ho hem provat 
durant tres-cents anys i hem comprovat a desgrat 
que “no sempre el qui més se t’arrima és sempre 
el qui més t’estima”. Finalment, per una qüestió 
de gravetat imperiosa, tot comença a fer figa i el 
castell de cartes es desmunta amb una rapidesa de 
vertigen. Finalment el poble surt al carrer. 

Ara ja no hi ha marxa enrere, hem fet un pas 
determinant, i aquest pas ha estat tan important 
perquè ha estat natural, improvisat pel poble 
curull d’anhel d’afirmació. I també és una qüestió 
de sentit comú: “aquell que té un dit de seny no 
sembra blat a l’areny”. Seria retrògrada anar cap 
un altre camí que no fos el d’afirmar-nos com a 
país, enorgullir-nos-en i poder-ho esbombar als 
quatre vents. 

“Una cosa és l’all, l’altra cosa és l’oli i l’altra cosa 
l’allioli”, Espanya cal que hi sigui i Catalunya 
també, però hi ha una incompatibilitat inevitable 
entre els dos, l’allioli s’ha tallat i ja no val per a res. 
En aquest punt, només cal ser elegant i acceptar 
la inevitable raó del sentit comú: hem de parlar, 
això nostre no funciona... Ja se sap, planta de mala 
llavor no la vulguis al teu hort, el que cal és donar 
carbassa a Espanya, desitjar-li sort que el camí és 
llarg i fer la nostra. S’ha acabat el bròquil! 

Les cuques que ens han agafat per ser lliures no és un caprici 
fruit del desencís de la crisi, no és com “la nora de ca n’Artigues, 
que quan té figues vol raïms, i quan té raïms vol figues”. Som 
molts els que estem enfadats i indignats, i necessitem que deixin 
d’anorrear-nos com a poble constantment. Ja no s’hi val allò de 
fer-se el pagès per despistar i amagar el cap sota l’ala per no 
enfrontar els esdeveniments. Cal anar al gra i encarar el futur 
incert amb coratge i positivisme.

Ara, ja no s’hi valdria allò d’oferir-nos quatre ‘calerons’ per anar 
fent, i un rave! Ara ens sortiran amb la crisi mundial i el “desajust” 
del sistema capitalista, que si naps que si cols, i al final res, si no 
és un all és una ceba i acabaríem treballant com ases, demanant 

escorrialles i pagant els capricis d’altri. En aquest 
punt el que cal és desfer relacions, engendrar-ne 
d’altres i treballar per tirar el país endavant, perquè 
som bons i ho podem fer. A pagès diuen que qui té 
feina i no la fa, no cull ni palla ni gra; no s’hi val a 
badar, cal arremangar-se i posar-se a treballar. 

El mot crisi comparteix etimologia amb el de 
crisàlide, que és aquella fase de la metamorfosi 
dels insectes en que l’eruga s’embolcalla dins 
un capoll i el insecte resta immòbil, sense canvis 
aparents. En aquesta fase d’aparent inacció, se 
succeeixen els canvis més rellevants de tot el 
procés: l’insecte d’eruga passa a papallona. La 
crisi és una fase que ens hauria de servir per a 
repensar-nos, per canviar i re-sorgir diferents, més 
madurs i millors. Donen més les bones pensades 
que les bones anyades; en aquest moment de 
desgavell general cal re-inventar-se. Ara és el 
moment! 

Però a pagès també es diu que no es pot dir blat 
si no és al sac i ben lligat; les coses cal treballar-
les bé i fins el final. L’escenari hipotètic d’una 
Catalunya alliberada ens costarà molt, però i 
què? Què és el que no costa? Això no ens hauria 
d’acovardir, ans al contrari, ens hauria d’encoratjar 
per ser constructius i anar endavant. 

Malgrat tot, un avís per a navegants: qui vol l’ull de 
la col, s’ha de quedar les fulles del volt. De lladres 
n’hi ha arreu! I caldrà estar a l’aguait i no abaixar 
la guarda i observar de ben aprop els de les mans 
llargues per si cal fer un bon cop de falç! 

En aquest punt d’incertesa i per concloure amb 
una dita agradable, m’agrada recordar una de les 
frases populars més boniques que he sentit. Va ser 
un pagès gran de la costa del Maresme, aquells de 
pell gruixuda i mirada agradable dirigint-se a una 
noia jove i bonica un dia esplèndid. En respondre 
ella a les preguntes incessants que era d’Argentona, 
el pagès, de manera afable, li va dir amb somriure 
entremaliat: Ah...., a Argentona sempre hi ha hagut 

bona grana... Vam riure tots tres.

Amb aquest escrit volia fer un petit homenatge particular a la 
nostra llengua, el Català, a les dites referides a pagès i a Catalunya. 
Un homenatge modest i d’urgència, perquè com va dir la mestra 
Caterina Albert (Víctor Català) al seu llibre “Quincalla. Mil adagis 
per aprendre vocabulari”: a Catalunya cada dia es moren paraules.

Montse Matas Oliveras

A Argentona sempre hi ha hagut bona grana...

Dibuixos del llibre “Costums i 
tradicions catalanes” d’Aureli 
Capmany
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Rajoy reconeix que Catalunya pot acabar sent un estat, però 
el menysprea amb una fal·làcia:"Els petits no compten res. Es 
necessita ser gran per poder tenir força a Europa".

1a mentida: Segons el Cercle Català de Negocis, ”Els països petits 
estan experimentant creixements trimestrals per sobre del 0,7%. 
Els països grans estan experimentant creixements trimestrals per 
sota del 0,3%”. Dinamarca ocupa el 1r lloc, seguida d’altres països 
petits com Qatar, Noruega, Hong Kong, Suïssa i Suècia. Els països 
més grans queden pitjor al nou rànquing: els Estats Units el 28è 
lloc, la Xina el 18è, Brasil el 22è, Alemanya el 24è, Japó el 26è, 
Corea del Sud el 29è, França el 44è, Itàlia el 47è i Espanya el 50è.

La rectificació és clara: només amb un Estat propi Catalunya serà 
econòmicament viable, i com passa amb Alemanya actualment, 
serem escoltats perquè haurem d'ajudar i col·laborar amb la Unió 
Europea amb més de 1.000 milions d'euros anuals.

2a mentida: Europa només pot tenir més força quan els estats 
deixin de mirar pels interessos dels partits que governen: aeroports 
sense avions, línies de trens que fan ziga-zagues en lloc de passar 
rectes, ministeris que tenen funcionaris i no tenen competències, 
empreses agraïdes que fan regals en forma de “sobresous amb 
sobres”...

Quan Europa pugui ser un govern a favor dels interessos de la 
gent i no estigui manipulada pels interessos financers i de la casta 
política, llavors sí que tindrà força.

Des d'Argentona per la Independència–Assemblea Nacional 
Catalana us convidem a ser actius:

* Us convidem a sumar-vos a la campanya per al pagament 
d'impostos a l'Agència Tributària Catalana, ja que és un acte 
de “dignitat i reacció davant de l'espoli fiscal i de l'ús que es fa 
actualment dels nostres impostos” i, si esdevé massiva, enforteix 
les institucions catalanes en les accions que han d'anar fent per 
aconseguir l'Estat propi. Us mantindrem informats.

* El dia 29 de juny omplirem el Camp Nou per participar en el 
Concert per la Llibertat. L'espectacle es basa en un repàs a les 
cançons més importants i significatives de la memòria històrica del 

país. Amb una atenció especial a les cançons de Lluís Llach que 
seran interpretades per cantants de diferents països i de diferents 
generacions. Han confirmat la seva partició més de cinquanta 
artistes. Durarà quatre hores: de 8 a 12. Hem organitzat autobusos 
des d'Argentona que hores d'ara ja estan plens.

* Obrirem una seu al Carrer Gran, antic Forn de Pa Martí, per 
tal que signeu un vot per a la independència de Catalunya, 
una campanya adreçada a incentivar els ciutadans de Catalunya 
que exerceixin el dret de petició per demanar al Parlament de 
Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè 
es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una 
consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es 
pregunti a ciutadans i ciutadanes de Catalunya si volen o no que 
Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui 
possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la 
celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, 
o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ 
sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable 
(“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya 
DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret 
internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014. 

* L’11 de setembre de 2013 farem una cadena humana de nord 
a sud del Principat. Informarem d'on i quan hi podreu venir a 
formar-ne part.

A la tardor de 2009, després de la consulta d'Arenys de Munt, va 
aparèixer una pintada a l'entrada de la vila, no sé si tenia més raó 
que un sant però era un eslògan profètic: “Només el poble salva 
el poble”. La pintada es va esborrar però ens l’anem repetint com 
una jaculatòria, o un mantra, sempre que sembla que el procés 
cap a la llibertat no avança. Us convidem a participar convençuts, 
tal com inevitablement accepta en Rajoy, que “som una nació i 
volem futur”.

P.D. El títol és el mateix que va 
posar en Salvador Cardús a la 
conferència que va fer a la nostra 
vila dins de la campanya de la 
Consulta sobre la Independència 
del 13 de desembre de 2009.

Som una nació i volem futur 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

artesanies do-ver

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

Per a tot el que vulguis emmarcar!

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

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

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Xavier Peguera. 
Coordinador d'Argentona per 

la Independència-ANC i soci de 
l'AAVV d'Argentona
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El divendres 31 de maig, al Saló de Pedra, tingué lloc el debat que 
sobre la crisi en el món sanitari organitzà l´Associació. Es projectà 
el documental “La Salut, el Negoci de la Vida. Draps Bruts”, 
on vàrem poder constatar que algunes persones, amb nom i 
cognoms, han fet de la gestió econòmica d´un bé comú, com és la 
sanitat, un negoci particular i lucratiu. 

El debat que seguí a la projecció va estar enriquit pels comentaris 
del Dr. Josep Martí Valls i del periodista, expert en temes sanitaris, 
Sr. Pep Cabayol. 

Notícies de l´Associació de Veïns

El dissabte 8 de juny tinguérem l´assemblea general ordinària 
de l´AAVV d´Argentona 2013, en que hi participaren una vintena 
d´associats. Després de l´aprovació de l´acta anterior i dels 
informes preceptius del coordinador (J.A. Capdevila), del secretari 
(F. Navarro) i del tresorer (J. Culubret) es passaren a debatre 
diversos punts d´interès, entre els quals destaca l´actualitat social 
i econòmica del Casal d´Argentona, entitat mare que aixopluga a 
l´AAVV i al Llaç d´Amistat. 

Posteriorment, al no existir cap candidatura alternativa, es procedí 
a la renovació automàtica dels càrrecs de la Junta per un nou 
període de dos anys.Dr. Josep Martí Sr. Pep Cabayol

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

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

També repartim a domicili!

Dimecres de 16:00 a 19:30
Dissabtes de 9:00 a 14:00

615 500 282 calelieseco@gmail.com Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

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

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

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Bona 
Festa 
Major!

Banc 38.indd   6 17/06/2013   16:39:02



el banc de la plaça 7Núm. 38 | Juny 2013 Col·laboració

Fa uns mesos que tots plegats assistim al desmantellament d’un 
dels drets més fonamentals que té l’ésser humà: la sanitat pública, 
equitativa, universal, gratuïta i de qualitat per a tothom.

Aquest empitjorament s’està produint sense cap tipus de 
qüestionament ferm d’una part molt important de la població, i 
molt menys de la majoria de grups polítics. Sembla que això sigui 
el més normal del món, i que no hi hagi cap més remei! Almenys 
és el que ens diuen.

Recordarem tots plegats que fins ara la nostra Sanitat ha 
sigut una de les millors d’Europa, i del món per descomptat. 
Recordarem també que fa tan sols 36 anys estàvem a la cua de 
molts països europeus en Sanitat. Les administracions polítiques 
no pressupostaven ni recursos econòmics, ni professionals, ni 
materials, ni formatius, dirigits a la població en aquesta àrea. 

Recordarem només amb una pinzellada, com anàvem els diabètics 
tipus 1 (tractament amb insulina) aquells anys (1977) amb la 
sanitat pública.

•	 En general el metge de capçalera poca cosa sabia o més 
aviat no tenia temps d’informar-se per posar-se al dia. 
Treballava més hores que el rellotge.

•	 Els especialistes visitaven tots al Camí del Mig de 
Mataró (ambulatori). En el tema diabetis el nivell de 
coneixements era un xic limitat. No estaven al dia en els 
avenços generals de la medicina.

•	 Què havies de fer? Buscar-te un endocrinòleg 
(especialista en diabetis) particular, normalment a 
Barcelona, que alguna persona de confiança o el mateix 
metge de capçalera recomanava.

•	 Si tenies sort i anaves bé, et quedaves amb aquell i si no, 
en buscaves un altre!

•	 Les tires per controlar el sucre a l’orina les havies de 
comprar a la farmàcia. I la seva qualitat tenien molt que 
desitjar.

•	 Havíem de comprar-nos les xeringues i al començament 
eren de vidre i s’havien de bullir després de cada ús.

•	 Molt més tard van venir les de plàstic que les 
compràvem a la farmàcia.

•	 El primer aparell per mirar el sucre a la sang vaig anar 
a comprar-lo a Barcelona l’any 1990/92, als Laboratoris 
Bayer del carrer Borrell.

•	 I normalment, si podies econòmicament era millor fer-te 
d’alguna mútua per tal de poder cobrir un ventall més 
ampli d’assistència.

•	 L’any 1999 va inaugurar-se el nou Hospital del Consorci 
Sanitari del Maresme amb la fusió de la Clínica i 
l’Hospital de St. Jaume i Sta. Magdalena.

Què vull dir amb tot això? Doncs que una part important del sou 
que entrava a les cases, anava dedicat a pagar-te la sanitat si 
estaves malalt.

El 25 d’abril de l’any 1986 va desenvolupar-se en ferm el Sistema 
Nacional de Salut, mitjançant planificacions estructurals, serveis i 
pressupostos econòmics dels poders públics, dirigits a garantir el 
dret a la sanitat a tots els ciutadans sense cap distinció(1).

Així va desenvolupar-se la sanitat en :
•	 Una organització per oferir una atenció integral de la 

promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la 
curació i la rehabilitació.

•	 Investigació en les malalties que més preocupaven 
socialment.

•	 Més inversió econòmica en la sanitat pública.
•	 Més centres de salut, CAP, ABS i Hospitals per habitant 

en tot el territori.
•	 Més cursos de formació continuada per a tots els 

professionals sanitaris.

En resum, es va crear una sanitat que abarqués tota la 
problemàtica de la salut i no tan sols l’assistència mèdica. I es va 
fer realitat l’article 43 de la Constitució que ens diu: “Compete 
a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios”.

Tot això i molt més va promoure una sanitat pública de les 
millors del món. I d’això, encara no fa 30 anys!!

Sabem valorar el que hem tingut fins ara? Tots aquests avenços 
són cada vegada més fràgils, perquè ja fa més d’un any que 
s’estan aplicant retallades al nostre sistema sanitari sense cap tipus 
de mirament.

Pel que fa als centres sanitaris del Maresme, concretament 
al Consorci Sanitari del Maresme, que gestiona l’Hospital de 
Mataró i l’ABS d’Argentona entre d’altres, que és el que ens toca 
directament, ja pateixen retallades com:

•	 El tancament de quiròfans en horari de tarda, que 
suposa la supressió d’unes 1.000 intervencions anuals 
programades per les tardes, i per tant un augment 
considerable de les llistes d’espera(2).

•	 Disminució d’un 10% de les consultes externes de 
l’Hospital d’Atenció Especialitzada, retornant els usuaris 
als Centres d’Atenció Primària (CAP).

•	 Derivació d’usuaris amb patologies específiques als 
centres de referència, com l’Hospital de Can Ruti, Institut 
Oncològic de Catalunya…

•	 Reducció del nombre de proves complementàries: TAC, 
ressonàncies, ecografies, anàlisis… que representen un 
retard considerable en la definició del diagnòstic.

•	 Reducció de 50 h diàries de cobertura del transport 
sanitari al Maresme. 

•	 Etc., etc., etc.

A nivell de l’ABS d’Argentona, Dosrius, Òrrius i Canyamars (17.543 
usuaris) vàrem quedar sense les urgències de nit i cap de setmana 
fa mesos. Ens diuen que no són rendibles. La salut de les persones 
és pot valorar com una mercaderia? El tenim clar aquest concepte? 
Crec que la salut de tots no pot ser el negoci d’uns pocs!!!

Bibliografia 
(1) Llei 14/1986 General de Sanitat
(2) Secció sindical CATAC-CTS del comité de treballadors 
del CSDM.

Què estan fent amb la sanitat pública?

Caterina 
Alsina 
Parnau
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JUNY

Diumenge 30
 – ESPECTACLE FAMILIAR MÀGIA 
INTERMINABLE (Centre Parroquial)

JULIOL

Dissabte 6 
 – CONCERT Coral CÀNTIR d´OR. Parròquia 
de Sant Vicenç de Montalt (21.30 h).

Diumenge 7 
 – GALA O.C. – Operació Centre, festival 
musical (Centre Parroquial).

Dissabte 13
 – TEATRE JUVENIL – l EL MAG D’OZ, 
dirigida pel col·lectiu jove de teatre del 
Centre (Centre Parroquial) . 

 – FESTA COUNTRY AMB BARBACOA (21 h) 
(Centre Parroquial)

Diumenge 14
 – TEATRE JUVENIL – l EL MAG D’OZ, 
dirigida pel col·lectiu jove de teatre del 
Centre (Centre Parroquial).

Dissabte 20 
 – III CAMINADA NOCTURNA. Argentona. 
Sortida a les 21h de la Plaça de l’Església 
(Natura).

 – PRESENTACIÓ LOGO DEL CENTENARI 
i lliurament de premis (Centre 
Parroquial).

Diumenge 21 
 – FESTA – ANIVERSARI CENTRE 
(Centre Parroquial).

AGOST

Dijous 1 
 – CINEMA A LA FRESCA 
(Centre Parroquial) 

Divendres 2 i 3
 – TEATRE – FALDILLES I PANTALONS 
AMUNT I AVALL, dirigida per Lourdes 
Colominas (Centre Parroquial).

Dissabte 3
 – AMICS DE LA POESIA – Lliurament 
dels premis del 1r Certamen Literari 
Vila d’Argentona (2a època). A la Sala 
Argentona. L’acte estarà amenitzat pel 
grup de teatre d’Argentona que ens 
oferirà el recitat de poesies de Salvador 
Espriu (any Espriu).

Diumenge 4
 – OFICI DE FESTA MAJOR (Coral Càntir 
d´OR). Es pot assistir als assatjos, cada 
dijous al Saló de Pedra, de 21.30 h a 23 h)

 – ESCACS – Campionat infantil JOSEP 
SUARI (Centre Parroquial)

Dilluns 5  
 – HAVANERES – Col·laboració a fer el 
cremat (Centre Parroquial).

SETEMBRE

Diumenge 1 
 – FIRA D’INFANTS (jocs,tallers i una gran 
tòmbola) (Centre Parroquial).

Dimecres 11 
 – ESCACS – Torneig d’escacs JAUME VILA 
(torneig de ràpides comarcal) (Centre 
Parroquial).

Dissabte 14 i 15
 – TEATRE – FALDILLES I PANTALONS 
AMUNT I AVALL, dirigida per 
Lourdes Colominas (Centre 
Parroquial)

Diumenge 15  
 – Sortida guiada. Els paisatges 
rurals a l’Argentona de 1714 
(actes de la Diada). Activitat 
conjunta amb el CEA (Natura).

 – COUNTRY a la carpa (Centre 
Parroquial).

Dissabte 21
 – Sortida guiada. El Poble a 
l’Argentona de 1714 (actes 
de la Diada). Activitat conjunta 
amb el CEA (Natura).

Diumenge 22
 – Fem Patxaran i altres licors de tardor. 
Curset naturalista de butxaca (Natura).

Dissabte 28 
 – TEATRE – LA SALA D’ESPERA, dirigida 
per Pere Vallmajor (Centre Parroquial).

Diumenge 29
 – TEATRE – LA SALA D’ESPERA, dirigida 
per Pere Vallmajor (Centre Parroquial).

OCTUBRE

Diumenge 20 
 – TEATRE – EL BALDIRI DE LA COSTA per 
Espiral de Valldoreix (Centre Parroquial).

 – COUNTRY a la carpa per a tothom 
(Centre Parroquial).

Dissabte 26
 – ESPECTACLE FAMILIAR MÀGIA 
INTERMINABLE (Centre Parroquial). 

Diumenge 27
 – FESTA DE LA TARDOR (concurs de 
truites) (Centre Parroquial).

NOVEMBRE

Diumenge 17
 – TEATRE – LA CEBA per Deixalles-81 
(Centre Parroquial).

 – COUNTRY a la carpa per a tothom 
(Centre Parroquial).

Activitats previstes per a l´estiu de 2013 a Argentona

(Centre Parroquial).

Aquestes dades han estat recopilades 
a partir de la informació rebuda de les 
diferents entitats. La Revista no es fa 
responsable del canvis de programació 
que es puguin presentar. 

Per a més informació cal dirigir-se a:
Centre Parroquial: 
www.centreparroquialargentona.cat
Natura: 
www.naturamaresme.blogspot.com
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Sortosament són diverses les entitats argentonines que vetllen 
i estimen el nostre passat cultural, entre elles aquelles, un xic 
romàntiques, que encara conserven el record vinícola de la 
nostra pagesia. Elles ens recorden que Argentona havia sigut gran 
productora i exportadora de vi i que, temps era temps, les vinyes 
ocupaven dues terceres parts del nostre terme.

Ens recorden que Pascual Madoz, aquell navarrès afincat 
a Catalunya, deia a mitjants del 1800 en el seu Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar que a Argentona es collien 10.000 càrregues de vi, que 
equival a dir 1.200.000 litres. Això era abans que arribés la plaga 
de la fil·loxera que va mermar aquesta xifra, però seguidament va 
sorgir la figura d’aquell farmacèutic argentoní i a la vegada enòleg, 
en Bonaventura Castellet, que va lograr amb els seus estudis fer 
reviure les vinyes arreu. Però setanta o vuitanta anys després de 
la mort d’aquell patrici argentoní, tot va anar cambiant, aquí ja no 
ens quedaven vinyes.

Estava jo pensarós recordant aquella cultura del vi, aquell pa 
amb vi i sucre dels meus berenars de la infantesa, aquell raig 
que sortint del porró desinfectava les pelades dels meus genolls, 
aquell rovell d’ou barrejat amb vi dolç que em feien beure per 
reforçar-me i recordava aquelles branques de pi penjades a moltes 
cases, símbol i anunci que allà s’hi venia l’afamat vi d’Argentona... 
Entenia que res ja no quedava, però de cop i volta he tingut la 
gran sorpresa, l’alegria de trobar anunciat i a la venda en algun 
establiment, vi de can Pallaroles... d’Argentona! 

En aquells moments he recordat un bon amic meu, en Joaquim, 
i la seva feina, el seu tarannà, el seu amor a la vinya i el seu 
interès a recuperar-la, i amb joia he comprovat que el seu esforç, 
continuat per la seva descendència, a dat el fruit desitjat.

Alguna cosa en el meu poble ha tornat a reviure. Torna a fer els 
primers passos aquella cultura que abans tothom coneixia i que 
ens havia dat renom. Tant de bo aquestes primeres passes mica a 
mica s’agegantin, que l’exemple es propagui. Entre tant jo fruiré 
d’aquell nèctar que porta el cognom del que havia estat el meu 
amic: vi de can Pallaroles... d’Argentona!

Lluís Serra

Vi d’Argentona
Aquest escrit va per a tota aquella gent que com jo encara es 
recorda del pa sec i les espardenyes, per als que com jo no 
entenen d’ordinadors ni de mails, de Facebooks o Twitters i és 
una pena perquè de vegades en totes aquestes històries hi surten 
escrits que paga la pena de llegar i guardar-los a la memòria 
perquè sapiguem de qui ens hem de guardar. 

Fa uns dies vaig llegir una carta a La Vanguardia i deia: “Hay un 
mensaje que en el año 1802 nos transmitió uno de los padres 
fundadores de la nación americana Thomas Jefferson. Pienso 
que las instituciones bancarias son mas peligrosas para nuestras 
libertades que ejércitos enteros, listos para el combate. Si el 
pueblo americano permite un dia que los bancos privados 
controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que 
florecen en torno a los bancos privaran a la gente de toda 
posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la 
recesión, hasta el dia en que sus hijos se despertaran sin casa 
y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Este 
mensaje fue dirigido al pueblo americano pero hoy ante los 
hechos que estamos sufriendo, se puede aplicar a todos los 
países”. 

Aquest escrit el va fer Amalia Mazon Ginesta a La Vanguardia. 

No diu que al 1300 es va aplicar que qualsevol banquer que es 
declarés en fallida seria humiliat per tot Barcelona per un agutzil 
públic i forçat a pa i aigua fins que tornés tots els diners. No és 
veritat que es diu que al 1321 el banquer que no complís la llei era 
condemnat a ser degollat en el seu mostrador? No hi ha evidències 
documentals que el banquer Francesc Costello va ser decapitat al 
1360 amb compliment de la llei? Per què aquests banquers i tots 
els seus seguidors que ens estan robant i que els diners els ha 
corromput i que si arriben a la presó a sobre que no ens tornaran 
ni cinc els haurem de mantenir? 

A la meva consciència no està per decapitar ningú però la meva 
indignació sí que em porta a posar-los a pa i aigua fins que tornin 
l’últim cèntim. 

 Alfonsa Charles

Parlem dels bancs

Bona 
Festa 
Major!Bona Festa Major!
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Inseguridad

Desde toda mi vida he disfrutado diariamente de una buena 
caminata, por el monte preferentemente; pero los años no 
perdonan y he tenido que reducir mis andaduras procurando 
hacerlas por sitios transitados por aquello de que te pueda 
pasar algún percance que en el monte pasa desapercibido 
y te puedes quedar en una situación comprometida para tu 
integridad física.

Esto viene a cuento porque desde hace bastante tiempo la ruta 
diaria mía transcurre por la acera para ciclistas y peatones 
que existe en la carretera que va desde Argentona a Mataró 
pasando por el polígono de Can Negoci y terminando en el 
barrio del Cros. La vegetación, en algunos tramos invade parte 
de dicha acera estrechándose de tal manera que prácticamente 
tienes que desplazarte hasta muy cerca de la carretera con el 
peligro que ello supone por el intenso tránsito de camiones y 
turismos. 

La citada carretera tiene una limitación máxima de 60 km/h 
de velocidad. Estoy seguro que si la policía de tráfico montara 
un radar multarían a un 80% de los vehículos que utilizan esta 
vía. Me ha sucedido que después de pasar un camión de gran 
tonelaje el impulso del aire que provoca te succiona y debes 
plantarte fuerte para no ser arrastrado con las consecuencias 
que ello puede acarrear. Yo la llamo la carretera de la anarquía. 

Las señales de tráfico (las pocas que hay) quedan invisibles 
en medio de las arboledas que allí existen, el asfalto de la 
carretera está en un estado lamentable. Todo ello crea un 
estado de inseguridad patente que invita, quizás, a replantearse 
si volver a caminar por el monte. La vía está en un estado de 
dejadez que clama al cielo. 

Yo desconozco quien o quienes son los responsables de 
este abandono, pero lo que sí digo es: “¿habrá que esperar 
que pase una desgracia para que se tomen las medidas 
correspondientes?”

Ernesto Tejedor Pujol

Cartes al director

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

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

Participa!
Envia els teus comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major! Bona Festa Major!
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L’Eduard Planas ens ha deixat 

Sense donar treva, el maleït flagell del nostre temps ha segat 
l’existència del nostre amic i company. Ens aquests moments, 
després de saber el seu ràpid traspàs, i en motiu de fer quatre 
ratlles per donar a conèixer aquesta trista nova, és molt fàcil caure 
en els estereotips de vanagloriar els que ens han deixat, però no es 
el cas del nostre amic. Ell era tot entrega que anava mes enllà del 
comú.

De fet feia relativament poc temps que el coneixia, però de seguida 
ens vàrem fer còmplices dels anhels de la colla d’amics del Museu 
de la Pagesia. L’Eduard ha estat una persona planera, oberta i 
amb una empenta fora del corrent. Quan teníem un problema 
ell de seguida portava la solució, fou l’entrega incondicionalment 
personificada, tan bon punt portava els comptes de la tresoreria 
com estava restaurant quatre ferros rovellats, com construint 
panells de fusta per a la primera exposició, en la qual ell hi va 
esmerçar temps, enginy i molta dedicació. Sabem que per a ell 
va ser una prova de foc realitzar aquesta darrera exposició, de la 
mateixa manera que en acabar-la ens va dir que “estic realment 
content del esforç esmerçat”.

El traspàs del nostre amic és un cop molt baix a la línia de flotació 
de la nostra entitat, ens caldrà impregnar-nos del seu entusiasme 
per continuar tirar endavant la nostra obstinació.

Descansa en pau, amic.
Museu de la Pagesia d´Argentona

En memòria
Òbit de Carolina Tàpies i Pellicer de 
Debat
El passat 26 de maig, el ferotge estrall del nostre temps va 
arrabassar la vida de la Carolina. Professora de ioga amb una 
llarga experiència i propietària, conjuntament amb la seva filla, la 
Carolina Debat, del Centre de Ioga Carolina Tàpies d´Argentona.
El consell de redacció es suma als condols per tan sentida pèrdua, 
descansi en pau.

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

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Coses que passen…

12/05/2013 

Caminada popular als Bufadors de Bevi
Caminada popular de Natura als Bufadors de Bevi, a Sant Quirze 
de Bassora, en la diada d’amics i socis de Natura.

19/05/2013 

Viatge extraordinari d’una gota d´aigua
Caminada popular de Natura a Palafolls, Viatge extraordinari 
d’una gota d’aigua.

02/06/2013

Diada de les flors
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03/06/2013 Paraules en Ruta i 
diversos personatges

02/06/2013

25è aniversari 
del Museu 
de les puntes 
d´Argentona

El programa 
de TV3 
Divendres  
a Argentona

04/06/2013 Les paelles del Casino

04/06/2013 Joan Collet en el Recorregut en ruta

05 i 07/06/2013 Simulacre d’aixecament dels càntirs i en el plató de St. Joan Despí
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C/Barcelona 46-48 • 08310 Argentona
Tel./fax 93 797 02 70

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

JA HA 
COMENÇAT LA 
TEMPORADA 
DE PLANTER!!!

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Si ets afeccionat al billar de caramboles, 
posa’t en contacte amb el bar de Can Tomàs 
o truca al telèfon 607448191. Es tractaria 
de formar un grup i veure les possibilitats 
de crear un club. 

VOLS 
JUGAR AL 
BILLAR?

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa Major!

Bona Festa 
Major!

Preservem els timoners
Fem una regla de tres: si un polític-conseller que la seva feina és 
signar documents i anar a tallar cintes d'inauguració d'escoles i 
trams d'autopista, disposa d'un vehicle que el va a recollir al seu 
domicili amb xofer i guardaespatlles, amb quin vehicle hauria 
d'anar un picapedrer o un minaire, exponents ambdós de treballs 
durs? Crec que haurien d'anar “sota pal·li” tal com es feia rebre en 
Franco quan feia presència en esdeveniments litúrgics.

Ja m'agrada que les nostres autoritats que han sorgit de les urnes i 
que, pel sol fet de ser elegits és sinònim de grans valors, i al mateix 
temps que cervells amb tan alt voltatge es protegeixin del vent i de 
les tempestes. Quan trobo un automòbil que em consta que hi va 
un dels molts cervells privilegiats, tinc una íntima alegria al veure 
que estan protegits de les inclemències del temps.

Com hauríem de qualificar una societat que hagués permès que 
el filòsof Kant transités pels carrers de Königsberg amb calçotets i 
samarreta, i qui diu Kant, diu Descartes i diu també el savi Balmes?

Trobeu lloable que algun honorable el trobéssiu fent cua en una 
parada de bus? A més, ara que tenim ambaixades arreu, quin 
comentari farien els eterns enemics de Catalunya: quin país més 
miserable deu ser si els governants van amb bus!

Hi ha una altra lectura: és la promesa subliminal dels honorables 
i altres “enxufats” que des del seu Audi ens volen dir que: “aneu-
nos donant confiança a les urnes i us prometem que tots tindreu a 
disposició un Audi, Mercedes o SAAB, com el que ara ens tragina, i 
a més sereu lliures de triar el color, tant si el voleu blanc com blau 
marí.

Anem doncs cap a la independència, no a cavall d'un ruc, sinó 
darrere d'una estrella de tres puntes, símbol de Mercedes Benz, 
i també emblema de les Brigades Internacionals que l'any 1937 
vingueren a ajudar la República.

Rafel Bigorra i Rius
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El passat 13 de desembre del 2012, a les vuit del vespre, es va 
presentar a Argentona (al Saló de Pedra) el llibre Fraccions 
d’Emilia Illamola. A continuació, una petita mostra:

M’aturo en sentir l’olor de les roses, del roser que sobresurt per 
sobre la tanca. I em fi xo en l’herba que creix, entre els petits buits 
que deixa l’empedrat gris.

És migdia, piuladissa d’ocells, espurnes de sol. Baixo pel passeig 
frondós. Se sent el rajolí, s’intueix la primavera en cada racó. Bec 
a poc a poc, sentint el gust de cada glop de l’aigua, que surt viva 
de la profunditat de la muntanya.

Segueixo el so de la campaneta de Sant Sebastià. Flors caigudes 
dels penjolls de la glicina fl orida. Passo la mà per la paret blanca i 
la porta tancada. Sentint, la seva força silenciosa.

Quadrat, triangle. Trèvol, fl or, estrella. Camino distreta, trepitjant 
els vells dibuixos de pedra. I em paro, fi xant-me amb els nous. 
Estrella, trèvol, fl or. Més nítids. Romaní. I espígol fl orit, a banda i 
banda. I abelles que el ronden, llamineres.

Què ho fa, que s’obri ara una fi nestra, en el mateix lloc on 
abans tantes portes s’havien tancat? I ara veig les contradiccions 
positives, trobo els silencis eloqüents i la distància desapareguda. 
He sigut jo, potser?

I no ho sé, si és veritat. O potser, és mentida. Però deixeu-m’ho 
dir, sis plau, ho trobo màgic: Argentona, ona, ona. Argentona, ona 
d’argent.

Emília Illamola Ganduxé

Plats preparats
Emboti ts i formatges
Pernils amb 
denominació d'origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
web: dciudad.mobi/cliente/minipreu

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 174 79 15 / 645 88 24 19

Nova gesti ó

Carrer Dr. Samsó, 36
Tel. 93 797 18 10

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Tenim gelats 
i terrassa!

Tenim gelats Tenim gelats 
i terrassa!

• 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

Fraccions

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

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa 
Major!Bona Festa Major!
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L’exposició oculta!!

Després de quasi un any (juny del 2012) de la famosa enquesta 
sobre la brossa que havia d’ajudar l’Ajuntament a emprendre 
les millores del sistema, ara ha vist la llum –és una manera de 
dir-ho– l’exposició de dades sobre la recollida selectiva al nostre 
municipi. Aquesta exposició estava programada per fer-la abans 
de l’enquesta i era una eina de sensibilització perquè tota la 
ciutadania veiés d’una manera clara que el tema era important i 
així participés en la consulta d’una manera més proactiva.

Doncs bé, per raons de calendari –ja que el pressupost de 6.000 € 
estava assignat d’entrada– primer es va dir que aquesta exposició 
es faria a la tardor-hivern de 2012, i al final s’ha fet al maig de 
2013. Déu n’hi do del retard i/o del poc interès en que els vilatans 
i vilatanes ens assabentem d’unes dades que, realment, són 
interessants i que seria bo conèixer.

La seva difusió, que jo sàpiga, s’ha fet col·locant els 12 plafons als 
soterranis de l’Ajuntament nou (antic quartet de la Diputació), amb 
un cartell clavat en un palet que deia: “exposició de la brossa”. 
També s’ha penjat al web municipal a la franja lateral dreta on s’hi 
posen les diferents activitats de la vila.

És lamentable la poca difusió que es dóna a un tema tan cabdal. 
Caldria alguna cosa més perquè la gent se’n fes més ressò. 
M’agradaria preguntar als polítics responsables i els animo a 
respondre si volen en aquest mitjà :

•	 Quantes persones han visitat l’habitació del plafons en 
aquest mes (temps aproximat que porta exposada)?

•	 Quantes persones han visitat al web municipal aquesta 
entrada?

•	 Què més es farà amb aquests plafons?
•	 És així com es pensava fer l’exposició prèvia a l’enquesta 

per animar la gent a participar activament?

La veritat és que hi ha un treball encomiable de recollida i 
tractament de dades, però amb la minsa difusió que s’ha fet, dubto 
molt que arribi als vilatans.

Hi ha dades que ens haurien de fer pensar en la quantitat de 
residus que generem les famílies d’Argentona. En posaré a tall 
d’exemple la d’envasos. Argentona l’any 2012 va generar 270 tones 
d’envasos. Farem uns càlculs senzills:

Una bossa plena d’envasos, de 35 litres de capacitat, pesa 
aproximadament 2,5 kg.

Les 270 tones representen un volum de: 270.000/2,5 x 35 = 
3.780.000 litres =3.780 m³

Ara que ha sigut la Diada de la Flor, amb les seves catifes, 
posem-hi imaginació. Si féssim una catifa de 10 cm de gruix i 1 
metre d’amplada, amb els envasos de tot l’any 2012 podríem fer 
una catifa que aniria d’Argentona fins a la Plaça de Catalunya de 
Barcelona (38 km aproximadament).

Llavors comptant dos dies de recollida d’envasos a la setmana, 
cada dia podríem fer una catifa de 365 m, o sigui “encatifaríem” 
d’envasos quasi des del camp de futbol a l’Ajuntament. Faria 
patxoca, oi?

El tema, més que riure, fa plorar. I la majoria són envasos de 
plàstic que, com sabem, prové del petroli, que són altament 
contaminants i tarden un munt d’anys en degradar-se.

Una altra dada de l’exposició: al 2012 s’han recollit 2.041 tones de 
rebuig. Aquesta fracció va directament a la Planta d’incineració de 
Mataró (riera d’Argentona), i allà després d’un procés de selecció 
molt precari –perquè està tot molt barrejat– es crema. Amb 
aquest tractament, per cada tona de materials que s’incineren, es 
generen 300 kg de cendres i escòries, les quals són encara més 
problemàtiques de gestionar (abocadors, etc.).

Per fi a l’últim plafó, es planteja “12. El present. I el futur?”. En ell 
s’explica el resultat de l’enquesta realitzada al mes de juny del 
2012 i s’explica que d’ella se’n deriven les reformes en el sistema a 
partir del 2013, que bàsicament han consistit en eliminar les bosses 
taxades per als envasos domèstics, i el pagament per trams segons 
el nombre de persones empadronades.

Però continuen les preguntes cabdals sense resposta per part dels 
responsables del municipi:

•	 Com incentiveu la disminució de residus, i en especial 
d’envasos? 

•	 Com consciencieu a la gent de que cal, imperiosament, 
fer menys brossa ?

Ara aquesta setmana, mentre escric aquestes ratlles, hi ha un 
desplegament de TV3 que està ocupant la Plaça de Missa i entorn 
per fer un programa de la tarda en directe. Potser hagués estat bo 
que algun regidor s’acostés a les càmeres i aprofités l’ocasió per 
explicar-ho (¿?).

La nostra brossa de cada dia

Joan Culubret i 
Missé

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Bona Festa Major!
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Primavera 2013
Aquest any a Argentona no ens podem queixar del temps, potser  
no ha plogut prou, almenys en comparació amb d’altres províncies 
on hem vist que la pluja emplenava cases d’aigua i d’altres se les 
emportava.

A mi la força de la naturalesa sempre m´ha fet por. Aquí a Argen-
tona jo n´he viscut algún, de temporal esgarrifós, sortosament no 
recordo que mai hi hagi hagut víctimes però sí recordo al torrent 
de casa (Josep Soler) veure baixar una pedra del rocar que sis o set 
homes no teniem prou força per treure-la d’on s´habia aposentat, 
al mig de la pujada del pont. Aquells homes són tots morts, però 
la majoria dels seus fills encara respiren: la Marta i la Irene de Can 

Pere Boi, la Maria Amparo i en Benet de Can Tàpies, la Lourdes, 
el Joan i la Carme –desgraciadament aquesta ja no hi és– de Can 
Roman, la Maria Rosa que també ja ens ha deixat i no podrà llegar 
el seu nom de Can Maties, la Pepita, en Lluís de Can Golla, en Pere 
de Can Cirés, la Rosa Maria, en Josep i la Maite de Cal Pastor. Tots 
aquests crec que el record d´aquell torrent no lo oblidaran mai.
Avui el torrent ja no és torrent i el pont ja no existeix, però un d’ells 
va deixar la seva empremta perquè no l’oblidéssim mai:
“Aquest és el banc d´en Maties, a on hi pot seure 
tothom tant de nits com de dies”.

EL RACÓ 
DE LA 
LINA El racó de la Lina

LA NIT DE L’AMOR

Dins la gola infinita de la nit xafogosa,
quan els pobles celebren Sant Joan amb fervor,
espatega i s’enlaira, imponent, lluminosa,
la foguera que ens parla de la nit de l’Amor.

Quin florir de petites i daurades centelles
que s’esquincen i fugen esbandides pel vent!
Quines dances puntegen les dansaires novelles
mentre neixen i moren dins d’un hàlit roent!

Si les unes són verdes, d’un verd fosc com de pruna,
o esllanguides i malves i esquitxades de llum,
d’altres minses i roses es fan porpres tot d’una,
encerclades d’anelles de guspires i fum.

Són les flames que pugen del terròs a l’esfera
que ens envolta, d’on baixen les boirades i el rou;
són les flames que dansen desplegant la senyera
de l’Amor que ens fa viure, que ens governa i ens 
mou.

De l’Amor que a nosaltres tant ens costa d’entendre;
del que esborra fronteres, del que és l’aigua i el pa
per a totes les races i el que vol és estendre
l’abraçada infinita, la que es dóna a un germà!

Espatega i enlaira’t, cada cop més encesa,
beneïda foguera de la nit de l’Amor!
Que les flames s’afanyin a cremar la lletgesa,
no tan sols la d’enfora sinó aquella interior.

La que ens priva de veure que de tots és la terra,
som al tren de la Vida, que no es pot aturar,
i el que ens cal és conviure sense fer-nos la guerra
i a tothom que ho demani allargar-li la mà!

Beneïda foguera de les flames dansaires!
Quan els pobles celebren Sant Joan amb fervor,
dins les teves centelles que voleien pels aires
els meus somnis naveguen per la nit de l’Amor!

Alfonsa Charles
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Problema núm. 38
En aquesta posició, Capablanca amb blanques no va trobar 
el camí de la victòria. Ho farà el lector?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 37
La jugada guanyadora per excel·lència és: f4+, les blanques han de 
menjar a la força amb el rei, i després de Rd3, no tenen cap defensa 
enfront de l’escac mat a g4 amb la reina. L´avantatge posicional de 
les negres ve donat per la inactivitat de la reina blanca, tot i el seu 
avantatge de material.

Solució i comentaris en el proper número.

coneixes la teva

vila?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tractava d’un esgrafiat de la capella del Santíssim, de la 
Parròquia de l’església de Sant Julià. Fou construïda al segle 
XVII a l’espai que havia ocupat l’antic cementiri. El 1897 va ser 
ampliada per Puig i Cadafalch i refeta en estil neogòtic, amb 
absis poligonal i coberta amb volta de creueria. 
Exteriorment es veu reforçada amb contraforts ornats amb 
gàrgoles i un ràfec de ceràmica amb un escut enmig. L’interior 
té el parament recobert amb esgrafiats de motiu floral. Les 
claus de volta estan esculpides, una d’elles amb la data de 
construcció.

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

Amb aquesta darrera solució tanquem aquest espai de “Coneixes 
la teva Vila”. Esperem que us ho hagueu passat bé durant el 
transcurs d’aquest humil i petit espai. Nosaltres també, fent les 
recerques, fotografies i cercant la informació. 

Sembla que fou ahir, però han passat quasi cinc anys de quan 
varem iniciar-lo, va començar amb el núm. 18 (juny del 2008). 
Han estat cinc llarcs anys de recerca de detalls que ens resultessin 
familiars i posar a prova la vostra memòria. Si ho hem aconseguit 
ens donem per satisfets.

Cordialment 
Francesc Navarro i Bonamusa

I moltes coses més a ...
www.aulamusicargentona.com

MÚSICA PER A EMBARASSADES. 
Podràs cantar i ballar amb el teu nadó des 

d'ara mateix. Cançons per bressolar, danses per 
compartir... No cal tenir coneixements musicals.
4 sessions 45€. Pots venir en qualsevol mes 
d'embaràs.

CURS DE BATUKADA PER A ADULTS. Un curs 
per fer ritmes i més ritmes i més ritmes... No cal 
tenir coneixements musicals. Activitat gratuïta.

MUSIQUEM. Un espai per gaudir de la música 
en família. Desde els 12 mesos fi ns els 36 mesos. 
10 sessions 90€.

CLASSES COL·LECTIVES D'HARMÒNICA. 
Jazz, blues... podràs gaudir d'un ampli repertori 
per tocar en grup. Classes setmanals de 45 min. 
35€ mensuals.

VINE A FER MÚSICA!!!!!!
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www.aulamusicargentona.com

MÚSICA PER A EMBARASSADES. 
Podràs cantar i ballar amb el teu nadó des 

d'ara mateix. Cançons per bressolar, danses per 
compartir... No cal tenir coneixements musicals.
4 sessions 45€. Pots venir en qualsevol mes 
d'embaràs.

CURS DE BATUKADA PER A ADULTS. Un curs 
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VINE A FER MÚSICA!!!!!!

Bona 
Festa 
Major!

Bona Festa Major!

Bona 

Festa 

Major!
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Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988 Botiga i taller especialitzat

Promoció! 
Bicicleta 
Montano 
eléctrica 

660 € 
iva inclòs

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 651858003 / 937974924

El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com
Ronda Llevant, 22 — Argentona — Tel.: 93 756 06 26

El sistema soluciona la mancança de llum a casa, a la 

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

de tot tipus de cobertes i podem instal·lar el sistema 

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació.

Bona Festa Major!
Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

BONA FESTA MAJOR!

Bona Festa Major!

Us desitja 
Bona Festa Major 
de Sant Mingo!!

EXCAVACIONS
Venda d'àrids i adobs, 

especialització 
en rocalles

Tel. 610 911 355 
ARGENTONA

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

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació
I ARA TAMBÉ REIKI

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

CAN PALLAROLAS
vi arrelat a la nostra terra.

EL VI D’ARGENTONA

D.O. ALELLA

A la venda en diverses botigues 
d'Argentona i a la mateixa 
masia trucant al  93 797 04 63

BONA 
FESTA 

MAJOR!

Bona Festa Major!

Plaça Nova, 6 - 08310 Argentona

BONA 
FESTA 

MAJOR!
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