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Editorial

no hi ha mal que per bé 
no vingui
O al menys és el que volem creure de la dita popular. les darreres eleccions al Parlament de 
catalunya han estat l’ocasió perduda per a molts. On són en vots el prop d´un milió de crits 
independentistes que sortiren al carrer un dissabte de Juliol? Be, qué us pensàveu? a catalunya 
i als catalans mana més l’estómac que el cor. Ja ho diu la dita de que la pela és la pela. Era de 
preveure quan els interessos sectaris es van posar per damunt de la unitat en la finalitat comu-
na. llàstima d´oportunitat perduda i més quan semblava que el desencís de la població envers 
els polítics es traduiria en absentisme o en un vot innovador.

Res més lluny d´això, la gent ha votat com mai. a argentona hi ha hagut un 64,7% de partici-
pació, molt per sobre de la mitja catalana. i això quan estem en una societat que permet que 
en política si val tot i no cal donar comptes dels mal fets. On una llei electoral partidista permet 
el vot per disciplina de partit i no deixa llibertat de vot individual, on no es pot passar comptes 
més que de quatre en quatre anys.

Roda el món i hem tornat a una situació ja coneguda, on esperem que el nou govern ens tregui 
de la crisi i ens faci sentir més catalans sense augmentar la crispació social ni dividir la societat. 
Esperem que ara que per fi toca, no ens quedem només amb el “guapooo...” del Polònia.

Els argentonins hem demostrat que volem un canvi en la política nacional, un canvi important 
com demostren els resultats electorals locals amb un gaire bé 50% de vots per el partit guanya-
dor. Esperem que aquest canvi majoritari de rumb polític es concreti al menys en el Maresme 
en que s’aturi la Ronda de Mataró i es replantegi de nou la mobilitat de persones i vehicles cap 
un model sostenible i respectuós amb l’entorn.

un nou cicle polític nacional comença. Què passarà en uns mesos amb la política local? Que 
tothom en tregui les seves pròpies conclusions.

ah¡, i recordeu ara que bé Nadal: cal apretar-nos el cinturó. si no us ho creieu, vegeu a l’inte-
rior les xifres del pressupost municipal.

Bones festes i any nou.
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argentona es vol dotar 
d’un espai de participació 
ciutadana on es proposin 
i es puguin debatre els 
temes que la ciutadania 
consideri de màxima 
prioritat per al nostre 
municipi. Venint d’una 
història recent, on les 

disputes polítiques, els enfrontaments i les desqualificacions han 
sovintejat, ens alegrem d’aquesta iniciativa, i més si està recolzada 
per una àmplia majoria de la població. Per primera vegada en 
molt temps, el passat dia 27 d´octubre vàrem poder veure amb 
incredulitat, asseguts en una mateixa taula i defensant una mateixa 
posició a polítics del govern (txa i ciu), i de l’oposició (Psc i 
Entesa). al·leluia!!

Encara que està per veure el paper real que pot tenir en la política 
municipal i el pes final en la presa de decisions, celebrem aquesta 
iniciativa que anima a la participació ciutadana en el planteig de 
problemes comuns i en la cerca de consensos abans d’arribar a 
posicions enfrontades difícils de conciliar. Volem creure que la 
creació d’aquest consell de la Vila, com a òrgan consultiu i de con-
sens, permetrà construir propostes compartides entre la ciutadania 
i l’ajuntament. llàstima que una minoria política del nostre poble 
encara no s’hagi adonat que aquest és el camí per governar.

serveixin aquestes ratlles per animar a tothom a participar-hi, 
doncs val la pena apostar per aquest model i donar-li un vot de 
confiança. si els nostres principals representants polítics han estat 
capaços de posar-se d’acord, crec que seria una llàstima que la 
proposta no tirés endavant pel “tantsenfotisme” molt arrelat per 
diferents causes en la societat.

aquesta oportunitat no la podem deixar passar. ara la pilota està 
a la nostra taulada i l’hem d’entomar. si 
no és així, no cal que ens queixem mai 
més. la majoria dels polítics han estat a 
l´alçada, nosaltres, els vilatans els exigirem 
que hi continuïn estant en el futur!!!

El Consell de la Vila

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

servei a domicili gratuït

C/. Gran, 12 - Tel. 93 756 12 83 - Argentona

C/ Abat Escarré, 3
08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elroure@hotmail.com
Dietètica • Herboristeria

Productes ecològics i naturals, alimentació per a persones 
amb intoleràncies (a la lactosa, al sucre, celíacs...)

Vine al Roure i tasta els nostres tes, cafès, sucs i altres 
productes naturals en un ambient tranquil i acollidor.

Josep a. 
capdevila

us desitgem un bon nadal  
i un millor any 2010 

Bones Festes!

Us desitgem 
bones festes!

La Fiblada 
d’enguany
El dia 11 de desembre l’associació d’Amics de la Vinya i el 
Vi d´Argentona vam realitzar la tradicional fiblada (la fiblada 
consisteix en l’acció de fer un foradet amb un punxó a la botà 
per extreure una mostra de vi per fer-ne el tast per poder 
valorar la qualitat) en la nova seu social del casal al carrer 
Gran 28 segona planta. 

En aquesta edició del tast del vi novell d’enguany, vam apro-
fitar per inaugurar el local social, fer l’entrega als pares de la 
mainada, que varen trepitjar el raïm el dia 25 de setembre 
passat, amb una mostra del vi etiquetat amb el nom dels 
nens i nenes que hi varen participar.

seguidament vam gaudir d´una xerrada a càrrec del sr. Fèlix 
Rabal Queixalos, professor de filosofia de l´iEs Miramar 
de Viladecans, sobre “El simposi” (Relació entre el vi i la 
filosofia).

seguidament vam poder fer el tast del vi novell. Val a dir 
que fou un èxit per la gran quantitat de persones que varen 
assistir al acte als quals agraïm la seva presència. 
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Davant la manca de recursos econòmics dels ajuntaments i 
considerant la importància de mantenir i millorar la gestió i 
desenvolupament dels espais naturals, l'entitat Natura proposa 
que tot l'espai protegit d'argentona entri a formar part del Parc 
Natural del corredor Montnegre.

avui en dia, en canvi, el sector oriental, el marge esquerra 
de la riera d'argentona, formarà aviat part del Parc corredor 

Montnegre, sense cap cost suplementari pels ajuntaments de 
l'esmentat Parc. En canvi, el sector occidental, des de l'Espinal 
fins el turó dels Oriols, és gestionat pel Parc serralada litoral, 
on els ajuntaments han d'aportar al consorci que el gestiona 
una part molt important dels recursos econòmics pel seu funci-
onament, depenent del nombre d'hectàrees dins el Parc i de la 
seva població; concretament argentona aportarà 52.000 € l'any 
2011.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona
Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
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

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

natura proposa que tot l'espai natural protegit d'argentona 
s'integri dins el Parc natural del Corredor-Montnegre

Bones Festes
Bones Festes!

bones Festes!

Bones 
Festes!
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El passat dimecres dia 24 de novembre es celebrà un Ple extraor-
dinari on s’aprovà el pressupost d´argentona pel 2011. com era de 
suposar en la política local, els comptes s’aprovaren només amb 
el suport dels regidors del govern. Des del Banc de la Plaça creiem 
que val la pena conèixer, encara que sigui a grans trets, de què 
parlem.

la veritat és que en una situació de crisi institucional, on els ajun-
taments reben un ridícul ajut de les administracions superiors, i on 
aquests ajuntaments tenen prohibit endeutar-se més demanant 
finançament extern, cal fer mans i mànegues per quadrar les xifres 
dels ingressos propis amb les despeses corresponents al manteni-
ment dels serveis i finançament del deute acumulat. a partir d’ara, 
tot dependrà de l’enginy i les prioritats de qui governa.

Vegem:

uns ingressos globals d’11.400.000 euros (gairebé 1.000 euros 
per argentoní/nina, cens municipal 2009), dels quals 8.300.000 
provenen directament de l’aportació dels argentonins (715 euros 
per terme mig), mitjançant el tribut dels impostos (iBi, circulació, 
plusvàlues, taxes per serveis...). l´Estat i la Generalitat aporten, a 
través de liquidacions obligatòries i de subvencions destinades a 

activitats promogudes des de l’ajuntament, uns 3.100.000 euros, o 
el que és el mateix, menys d´una tercera part del pressupost total.

On es destinen aquests diners?
• uns 5.200.000 euros (el 45% del total) a fer front al 

manteniment de les instal·lacions municipals i serveis a 
les persones.

• uns 4.600.000 euros (40% del pressupost) van a la 
gestió dels 123 llocs de treball directes que genera 
l’activitat municipal (policia, administratius, brigada, 
conserges, treballadors socials, educadors, arquitectes, 
enginyers, advocat,...)

• uns 400.000 euros (3,5% del total) són diners que es 
destinen en suport a la vida associativa d’entitats vilata-
nes (esport, cultura, aMPEs, Museu...).

i la resta?

Efectivament, si sumem despeses i les restem del pressupost 
general, queden 1.200.000 euros que es destinen a finançar 
els préstecs que té l’ajuntament des de fa molts anys i governs 
anteriors de tots colors. aquest import es destina a amortitzaci-
ons i retorn del deute amb els corresponents interessos. El deute 
viu actualment és de 10.000.000 d’euros, gairebé el pressupost 
sencer de tot un any.

En aquest esmicolament del pressupost no hi té cabuda cap 
inversió amb recursos propis. No hi han calers per això. De fa 
molts anys que totes les inversions que s´han fet ho han estat 
sempre en diners aliens prestats, i per això quasi bé ens hem 
menjat el pressupost de tot un any. argentona té actualment 
un deute del 83% del pressupost corrent, i això impedeix per 
llei un nou endeutament. cal apretar-nos el cinturó i amortitzar 
la llastra del deute acumulat. Fa 3 anys aquest era del 89% del 
pressupost.

En definitiva, repartir els escassos diners per mantenir els serveis 
als quals tots estem molt ben acostumats, no és gens fàcil i segur 
que no és del gust de tothom. Qui està disposat a perdre una mica 
de la seva qualitat de vida? i perquè? i a canvi de què?

Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

Les xifres del pressupost municipal

Gestió de llocs 
de treball 
municipals

Manteniment 
instal·lacions 
municipals

suport a la vida 
associativa

amortitzacions 
i retorn del 
deute

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Bones Festes!

Bones 
Festes!
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un cactus americà envaeix les muntanyes del 
Maresme i fa perillar la vegetació i la fauna 
autòctona.

En els darrers anys, al veïnat de sant Jaume de traià, al terme 
municipal d’argentona, s’ha fet comú a les brolles i herbassars dels 
vessants de solell, un cactus d’aspecte desafiant, cobert de punxes 
blanques afilades i que, o bé es troba en individus esparsos, o bé 
en grups de vàries plantes fins a desenes, cobrint en algunes zones 
prop del 70% de l’espai.

Ningú en coneix amb certesa l’orígen, però ha pogut aparèixer en 
la zona de l’abocament de restes vegetals o en alguns dels vivers 
de planta ornamental que anteriorment ocupaven algunes de 
les planes agrícoles de traià. Es tracta de Cylindropuntia tunicata 
(lehm.), o Opuntia tunicata, del gènere cylindropuntia i de la 
familia de les cactàcies, i conegut com abrojo, clavellina, coyo-
noxtle o tencholote a Mèxic, i com a ganga folrada als Estats units. 
Originària de texas, Nuevo Mexico, Oklaoma i Nord de Mèxic, avui 
es troba dispers per la resta del continent americà (cuba, Bolivia, 
Equador, Perú, argentina iXile), australia i Europa, on tenim diver-
ses cites de que la Cylindropuntia tunicata s’hauria convertit en un 
problema a albacete, alacant i toledo.

Es una espècie originària de zones desèrtiques, molt resistent 
a la sequera i adaptada a sòls pobres. Es de caràcter heliòfil, es 
a dir, prolifera en espais assolellats i orientats preferentment al 
sud i sud-est. a més, es molt resistent als incendis forestals i a 
les gelades. Es reprodueix de forma vegetativa (sense necessitat 
de disposar de llavor), mitjançant un mecanisme que consisteix 
en que quan alguna part de la seva fràgil tija es trenca, pel propi 
pes o bé per contacte d’un animal o persona, i cau al sòl, emet 
arrels. utilitza un curiós mètode que fa que quan una part de la tija 
detecta la falta de llum, aquest fet es interpretat per la planta com 
que està propera al sòl, emetent seguidament arrels que arrelaran 
la tija, formant una nova mata i continuat el procés expansiu.

la facilitat amb la qual es reprodueix i colonitza nous espais, afecta 
a la vegetació autòctona, eliminant-la, al no ser tan competitiva, 
així com desplaça a la fauna del territori per l’agressivitat de les 

seves punxes, Fins i tot pot afectar a les persones, quan colonitza 
vora de camins i espais agrícoles i històrics, convertint-se en un 
problema de salut pública.

això determina que estiguem davant una espècie invasora, molt 
agressiva, capaç de colonitzar el territori d’una forma ràpida i efec-
tiva. així, només al veïnat de sant Jaume de traià, aquesta planta 
que hi devia arribar fa uns 15 o 20 anys, avui ocupa una superfície 
aproximada de 10.000 m2, i si continuen les condicions ambientals 
favorables, duplicarà aquesta superfície en els propers 10 anys. tot 
i que s’han aplicat diferents tècniques de control, com la crema 
controlada, l’eliminació manual o química, fins a la data d’avui, 
el sistema de control més econòmic i efectiu ha estat implantat 
una cobertura arbòria per tal de que l’ombra dels arbres eviti la 
proliferació del cactus invasor.

BAR FORMIGA II

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

08310 ARGENTONA

GRAnGes

Un nou invasor a casa nostra

Oriol Bassa i Vila
Enginyer de Forests

Bones 
Festes!

Bones Festes!
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Rebuig frontal de la comarca del Maresme al projecte dels late-
rals de l'autopista C-32, coneguda com a ronda del Maresme. i és 
que unes 2.000 persones es van manifestar el passat 21 de Novem-
bre a Mataró per exigir a la Generalitat l'aturada del projecte, que 
preveu la construcció de laterals a l'autopista del Maresme des de 
Montgat fins a Mataró. En la protesta, convocada per la coordi-
nadora Preservem el Maresme i a la qual es van adherir unes 67 
entitats del territori, hi van ser presents una seixantena de tractors 
en representació de la pagesia i molts vilatans d'argentona.

la coordinadora Preservem el Maresme en pocs mesos de vida, 
ha començat una feina d’informació a la ciutadania, una feina 
de lluita per aturar i obrir un procés de diàleg sobre els Projectes 
de Ronda Mataró / Ronda Maresme i el futur de la mobilitat a la 
comarca. Especialment de Ronda Mataró projecta en el que no hi 
ha hagut cap mena de divulgació ni participació ciutadana en la 
seva gestació l’any 2006, i que reapareix amb propòsits electoralis-
tes pocs mesos abans de les eleccions, conjuntament amb l’anunci 
de l’acord de mobilitat del ccM i l’anunci posterior de projecta 
informatiu de Ronda Maresme per part de la DPtOP, de la mateixa 
manera que pocs dies abans de les eleccions catalanes van fer 
l'anunci de les bonificacions en els peatges.

El govern del Psc revifa el projecta fa pocs mesos i per la via de 
la urgència, començant amb presa les tramitacions del projecte 
constructiu de la Ronda Mataró, amb un menyspreu total a la cla-
ra oposició sorgida dels altres dos ajuntaments afectats, argento-
na i cabrera que s’hi oposen frontalment, i amb menyspreu total 
a la ciutadania, als pagesos que es van expressar amb claredat, 
en una manifestació sense precedents al Maresme en un tema 
de mobilitat; en el que Entitats, associacions de Veïns, ciutadania 
i Pagesia va respondre amb unitat a la crida de Preservem el 
Maresme.

Després del èxit de la manifestació, es va dirigir un escrit dema-
nant a la Generalitat aturar els tràmits i reunir-se per parlar-ne. la 
resposta del govern del Psc va esser una desesperada adjudicació 
definitiva l’últim dia de legislatura abans de les eleccions.

La nova ronda de mataró, no és en realitat una nova 
ronda urbana, és el primer tram de una no aprovada i 
innecessària ronda maresme

El que construiran és la continuació de la autopista de pagament 
en el tram de Mataró pel centre, aïllant-la en la part central de la 
nova Ronda i desplaçant l’actual Ronda als laterals, evitant que 
els seus embussos afectin al transit de llarg recorregut, desplaçant 
les cues dels accessos a Mataró cap els nous laterals, cues que 
continuaran existint doncs el tramat urbà de Mataró no admet més 
flux de vehicles con els mateixos estudis ja ens diuen.

aquesta nova carretera paral·lela, la Ronda Mataró/Maresme es 
construirà amb l’unic propòsit de seguir prorrogant els peatges 
a partir del 2021 al Maresme, incrementant els ja importants 
beneficis actuals de les concessionàries amb aquestes noves infra-
estructures. Recordem els escandalosos beneficis de l’autopista de 
Mataró del 60% de la facturació de les barreres.

El Maresme no es pot permetre una nova carretera, ja tenim una 
autopista que el travessa i que no està col·lapsada en absolut. El 
que hem de fer és gestionar-la per l’interès públic, millorar les 
seves connexions, respectant o millorant en tot cas el paisatge i la 
qualitat de vida dels habitants, principal actiu del nostre territori, 
ja prou malmès i emprendre una nova mobilitat al Maresme del 
segle XXi.

 la “Ronda Mataró” i la seva continuació amb la “Ronda Mares-
me” és un projecta contrari al interessos del Maresme, contrari a 
la qualitat de vida dels seus habitants i de degradació del nostre 
territori i el medi ambient. l’administració es vol gastar més de 
400M€, una quantitat segurament molt superior al pressupost mu-
nicipal de tots els ajuntaments del Maresme, en una via segregada 
innecessària i de la que en tindrà que assumir el cost del mante-
niment. Després ens dirà que no pot assumir el manteniment de 
l’autopista quan finalitzi la concessió al 2021.

la societat civil del Maresme no pot permetre que els grups de 
pressió del peatges, el formigó i l’asfalt instrumentalitzin el partits 
polítics en favor dels seus interessos, han trinxat el Baix llobregat 
i el Vallès Occidental i ara sembla que li toca al Maresme, amb 
la construcció de més carreteres que com l’experiència ens ha 
demostrat no milloren la mobilitat, si no que es col·lapsen ràpida-
ment, convertint-se en el peix que es mossega la cua.

Clam al Maresme contra els 
laterals de l’autopista

unes 2.000 persones i 60 tractors es van manifestar pel centre de Mataró per dir “NO a Ronda 
Mataró i NO a Ronda Maresme”
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Recordem les afectacions que tindrà per argentona la Ronda de 
Mataró:

Reducció de mobilitat. Ens treuen l’accés a Mataró des de l’auto-
pista de Granollers la c-60 al camí del mig i la façana litoral. De la 
mateixa manera tampoc fer servir com fins ara la c-60 per entrar a 
argentona venint de Mataró pel camí del mig o la façana litoral.

Desviament d’aquest transit al camí del Cros i l'antiga carretera 
de Mataró convertint-les ens carreteres interurbanes sense estar 
preparades i en contra de la seva projectada pacificació com a vies 
de passeig i de lleure (la ruta del colesterol)

Macro Nus d'autopistes sobre la Riera d’Argentona, nus de 
formigó de 30 metres d’alçada en un entorn de connexió de espais 
naturals importantíssim; riera d’argentona i les serralades Mont-
negre i litoral. amb una afectació de 100.000m2 de terres dins del 
nostre terme municipal.

Afectació al Barri del Cros i al projecte de 195 habitatges de l'ARE 
de l'ampliació de 4 carrils, de la nova Ronda de Mataró amb un 
total de 10 carrils a tocar del barri i els habitatges projectats, 6 
d'aquest carrils pas de l’autopista amb nivells de soroll molt per 
sobre del que permet la normativa actual i amb greus repercussi-
ons a la salut per la contaminació.

Contaminació, amb la conseqüent pèrdua de la qualitat de l’aire 
que respirem i greus problemes de salut Pública. Vivim en una 
vall on s’acumulen els gasos dels 50.000 vehicles de mitjana diària 
que circulen per l’autopista de Granollers i que passaran a més de 
80.000 si es porten a terme les infraestructures previstes, aquest 
vehicles emeten substancies tòxiques que afecten directament a la 
qualitat del aire que respirem. Recents publicacions mèdiques han 
demostrat la relació entre la proximitat a l'autopista i l’augment de 
risc de malalties; l'arteriosclerosi en adults, alteracions en el de-
senvolupament pulmonar, risc de part prematur, risc de leucèmia 
en l'etapa infantil, càncer pediàtric ... son la punta de l’iceberg d’al-
gunes de les malalties que aquests estudis epidemiològics avui ja 
han demostrat per la proximitat a les autopistes. aquestes troballes 
suposen un important problema de salut pública que s'haurien de 
tenir en compte quan es planifiquen carreteres i ens portent a la 
conclusió que els cotxes com més lluny millor.

Contaminació acústica aquest important augment de transit 
incrementarà també proporcionalment la el soroll que ja rebem a 
la nostra vall de l’autopista.

Poques coses bones tindrà pels Argentonins aquesta obra que 
submergirà la nostra vila en un important eix de comunicacions 
del Maresme i el corredor del Vallès, convertint la nostra riera un 
scalextric, més si tenim en compte la futura connexió amb el iV 
cinturó del que la c-60 en és el primer tram.

I ara que?

catalunya ha castigat amb duresa en aquestes eleccions i com mai 
l’obre de govern del Psc especialment al Maresme, i tot i la deses-
peració del govern sortint de deixar Ronda Mataró compromesa, 
aquesta encara no ho està, s’estan treballant les vies legals amb 
diferents recursos i contenciosos administratius des de l’ajunta-
ment d’argentona, i també les vies polítiques.

Desprès de les eleccions la pilota esta en el camp de convergencia 
i unió. aquesta ja es va manifestar, despres de la victoria electoral, 
anunciant el començament d´un debat “seriós, responsable i cohe-
rent” amb tots aquells sectors del Maresme que s'han manifestat 
en contra del traçat proposat. El diputat maresmenc Joan Morell, 
va dir també que “és bàsic sumar esforços i reunir el màxim con-
sens davant una estructura pensada per beneficar la comarca i la 
gent que hi viu” o com també explica l’altre diputat maresmenc en 
Benet Maimí al mateix article del Punt manifestant-se en el mateix 
sentit assegurant que cal obrir un debat profund sobre com ha de 
ser la futura infraestructura viària. “Pararem el projecte, tal com 
està dibuixat, i escoltarem el que té a dir el territori”. Però compte! 
Que sempre parlen de Ronda Maresme i no de Ronda Mataró.

Des de la coordinadora ja hem manifestat públicament que no és 
poden tractar aquestes dues Rondes separadament i que dema-
nem que en aquestes declaracions també s’inclogui i no és deixi de 
banda Ronda Mataró.

Hem demanat ja reunir-nos, i esperem fer-ho en breu i ser escol-
tats per el nou govern.

ciu argentona ja ha manifestat que defensarà els interessos d'ar-
gentona, i que no pot acceptar que l'execució de Ronda de Mataró 
es vulgui iniciar abans de tenir decidit definitivament que passa 
amb la Ronda Maresme. i ciu Mataró?, i ciu Maresme? Quins 
interessos defensaran?. Per la nostre banda continuarem treballant 
i continuarem informant.

Entitats argentonines adherides a la coordinadora “Preservem 
el Maresme”: associació de Veïns d’argentona, Natura, entitat 
de medi ambient, associació per a la Preservació de sant 
Jaume de traià i la Pujada d’argentona, Maulets argentona, 
centre d'Estudis argentonins Jaume clavell, unió Democràtica 
de catalunya d'argentona, argentona pel Dret a Decidir, soli-
daritat catalana per la independència d'argentona, amics del 
Pubillatge d'argentona, argentona cultura i Debat..

lluis Mas
coordinadora “Preservem el Maresme”

associació de Veïns d´argentona
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En el Cap de Creus número 105, corresponent a juliol i agost de 
2010, concretament en l'espai de què hi disposen tots els partits 
polítics amb representació a l'ajuntament, l'Entesa per argentona 
es feia ressò de la llarga absència del col·lectiu Espurnall i de la 
seva revista, Espurna, de la vida pública d'argentona. a part de 
confondre el col·lectiu amb la revista, error de relativa transcen-
dència, els articulistes “entesos” atribuïen aquest silenci al canvi 
de color polític al consistori municipal arrel de les eleccions de 
2007. aquesta darrera és una apreciació força discutible, ja que la 
mobilització social va a èpoques, i la política del carrer no respon 
necessàriament a cicles electorals, sinó que és un fenomen com-
plex que depèn d'impredictibles conjuncions de factors com l’estat 
d’ànim de la gent, les alternatives de participació política i d'oci, 
les tensions socials, les repercussions del compromís polític, les 
inquietuds del moment, les circumstàncies personals dels impli-
cats... avui els paradors dels que vàrem formar part de l'Espurnall 
són molts diversos: alguns s'han dedicat a cultivar la seva vida 
personal o familiar o acadèmica o laboral, alguns simplement 
gaudeixen del descans dels 
guerrers, alguns preparen 
noves aventures polítiques, 
d'altres s'han mantingut 
vinculats als moviments so-
cials locals -sovint amb una 
implicació menor-, d'altres 
s'han dedicat a desenvo-
lupar inquietuds socials 
de signe o àmbit diferents, 
d’altres encara esperen i 
pateixen les conseqüències 
judicials del seu compro-
mís, d'altres han marxat 
del poble i exploren altres 
realitats...

En qualsevol cas, el fet que 
s'esmenti l'Espurnall, en-
cara que sigui per retreure el seu immobilisme, no és contingent, 
sinó que és un indicador d'allò que va suposar el col·lectiu per 
l'Entesa i pel seu govern. i en aquest sentit és indicador també de 
l'impacte i la transcendència que han tingut les iniciatives d'aquell 
grup en la vida política local de la dècada que deixem enrere. Per 
això, en aquest escrit em proposo de ressenyar què fou i què signi-
ficà per alguns l'experiència del col·lectiu Espurnall, i em proposo 
de fer-ho de forma declaradament subjectiva i apologètica -no tinc 
clar que es pugui fer d'una altra manera-, ja que vaig participar del 
fenomen, hi vaig creure i encara hi continuo creient avui.

l’Espurnall fou un col·lectiu polític de joves d’argentona que es va 
donar a conèixer l’abril del 2002 amb les jornades Enrenou, on es 
varen debatre qüestions d’actualitat local i global, i es van presen-
tar i practicar alternatives a l'ordre establert, tot plegat des d'una 
perspectiva crítica i amb una pretensió agitadora i transformadora. 
amb similars objectius, durant el 2005 i el 2006, el mateix grup 
edità 4 números d'una publicació anomenada Espurna. Revista 
juvenil, política i social, essent aquesta una de les darreres accions 
públiques del col·lectiu abans d'una hibernació de la qual encara 

no ha despertat. Enmig d'una i altra cosa, infinitat d'iniciatives, des 
de les més convencionals i clàssiques fins a d'altres més eixelebra-
des, trencadores i surrealistes. Però d'on sortí aquest grupuscle, en 
què consistí, i què suposà la seva existència i activitat?

Els orígens de l’Espurnall es poden trobar en les mobilitzacions en 
favor d’un casal de Joves a argentona als anys 90, i també en les 
accions empreses l'any 2000 per alguns col·lectius de joves arran 
de la decepció que suposà l’equipament un cop obert. l’Espurnall 
sorgeix de l’Esplai Xip-Xap i de les dinàmiques generades en el si 
dels diferents grups i generacions de monitors i infants. l’Espurnall 
es gestà a les innocents barres de la Garrinada, compartint ten-
sions i satisfaccions. l’Espurnall fou motivat per les mobilitzacions 
en resposta a un conjunt d’accions repressives que el govern d’en 
soy i la seva policia dugueren a terme contra diversos joves d’ar-
gentona l'any 2001. l’Espurnall sorgí arrel de la decisió dels mem-
bres de diferents col·lectius juvenils d’argentona amb inquietuds 
polítiques (col·lectiu Dret a sostre, Maulets, àMarat, assemblea 

d'Estudiants independentis-
tes d'argentona) de deixar 
de banda les seves sigles 
partidistes i apostar per un 
projecte compartit.

l'Espurnall fou un grup de 
joves que es reunia set-
manalment per posar en 
comú les seves inquietuds 
polítiques i socials, i impulsar 
iniciatives que plasmessin 
aquestes inquietuds en 
accions de transformació 
social, o si més no d'agitació 
pública. les activitats que 
es cogueren en aquestes 
reunions foren moltes i 
molt diverses. De fet seria 

avorrit, innecessari i segurament impossible ressenyar-les totes 
aquí. Només cal dir que el col·lectiu fou el germen de moltes de 
les iniciatives (algunes anònimes) amb vocació política crítica i 
transgressora que entre els anys 2002 i 2006 feren aparició en la 
vida pública argentonina, i la trasbalsaren; des de xerrades a mer-
cats d'intercanvi, passant per accions de protesta i mobilitzacions 
diverses. i moltes d'aquestes accions feren ús del happening polític 
i la performance de carrer, de la disfressa i el transvestisme, de la 
ironia i el surrealisme, així com d'altres recursos teatrals i comuni-
catius, com a instruments per sacsejar consciències, generar debat 
i crítica social, transformar significats i contextos, però també com 
a pretextos per passar-ho bé i combatre el profund l'avorriment de 
la política convencional. Vist amb perspectiva, l’Espurnall fou una 
experiència única, innovadora, i encara avui segurament incom-
presa per molts. al meu entendre probablement fou una de les 
iniciatives polítiques de base més interessants i innovadores que 
han sorgit a argentona en els darrers anys.

Diverses desenes de joves diferents participàrem de forma activa 
en l’Espurnall i en les seves iniciatives al llarg de la seva trajectòria 

L'Espurnall. Un eco que encara ressona
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com a col·lectiu. En aquest sentit, l’Espurnall fou aquelles persones 
que en van formar part i les accions que aquestes dugueren a ter-
me de forma col·lectiva. De fet, el grup sempre va preferir definir-
se a partir dels seus actes i no per rígides declaracions de principis 
o per estatuts fundacionals encotilladors. això va fer que en el si 
del col·lectiu hi convisquessin posicions contradictòries i enfronta-
des, i això fou la seva principal riquesa alhora que probablement la 
seva insalvable condemna. 

Però l’objectiu de l’Espurnall no era sobreviure al seu present sinó 
transformar-lo, o si més no sacsejar-lo. la transformació sempre 
és difícil d’avaluar perquè la vida social és eminentment dinàmica 
i canviant, i les causes dels canvis sempre són complexes i difícils 
d'identificar, però el sacseig fou més que evident, a jutjar per l'eco 
que encara podem sentir avui amb mencions com la de l'escrit 
“entès” que motiva aquest article.

iniciatives electoralistes locals com l’Entesa o tots per argentona 
veieren en l’Espurnall un petit coixí de massa social juvenil on 
recolzar-se, però el col·lectiu va resultar ser, per a uns i per als 
altres, un dels seus paràsits més corrosius. El grup no es casà mai 
amb cap partit, sinó amb la gent d'argentona, i potser per això o 
malgrat això les seves accions foren sovint instrumentalitzades pels 
que es volien reforçar en el poder o catapultar-s'hi. Per tot plegat 
l’Espurnall fou i és encara inclassificable, i el seu record per alguns 
és tant incòmode com ho fou la seva existència.

Des de la distància, a mode d'avaluació retrospectiva, m'atrevei-
xo a sintetitzar en termes binòmics què significà l'Espurnall. Per 
alguns l’Espurnall no fou res, per d’altres fou alguna cosa més 

que un col·lectiu de joves. Per alguns fou una mala influència, 
per d’altres una escola. Per alguns fou un recurrent i imprevisible 
malson, per d’altres un somni massa breu. alguns hi van creure 
molt, d'altres no es van creure res. Per alguns l’Espurnall ha passat 
a la història, per d’altres forma part indestriable de la història 
recent d’argentona. Per alguns és allò que encara els treu el son, 
per d’altres és allò que encara els fa somniar. Per alguns l’Espur-
nall està mort i enterrat, per d’altres està més viu que mai, perquè 
l’important no foren mai les sigles o el col·lectiu en sí mateix, sinó 
les dinàmiques, les sinergies, les complicitats, les sociabilitats i les 
xarxes que generà i que deixaren pòsit, malgrat que el record de 
les accions i iniciatives concretes es vagi esvaint inevitablement 
amb el temps.

Per alguns aquest article és un intent de ressuscitar un mort, per 
d’altres deu ser un intent de mortificar alguns vius. Oblideu-vos 
de l'Espurnall si podeu, ja que no va existir per ser recordat sinó 
per perdurar en l’oblit. l’Espurnall no va néixer ni ha mort mai, ha 
existit i existirà sempre, perquè sortosament sempre hi haurà dis-
sidències, crítiques, gent descontenta i inconformista que s’aplega 
i decideix transformar les seves inquietuds en accions polítiques. i 
això sempre turmentarà a alguns i il·lusionarà a d'altres.

l'Espurnall fou i és això per a mi, per a d'altres fou i és una cosa 
ben diferent.

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA
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El dia 20 de Febrer d’ enguany ( han passat uns quants dies, però 
no per això menys interessant) va inaugurar-se a la casa Gòtica, 
una exposició de dibuixos, de joies i forja de txè aymat, Margari-
da March i ismael Parera.

El txè és el jove creador de les joies, i la Margarida és l’artista que 
esmalta les joies creades per en txè. Per tant, en l’exposició hi 
eren presents dos artistes que havien treballat en la gran col·lecció 
esposada en les vitrines muntades en el local, perquè el visitants 
tinguessin l’oportunitat de contemplar, embadalits els prodigiosos 
productes de joieria posats al seu abast, i poguessin també recrear 
els seus ulls amb els esmalts de gran vàlua, fruit d’una imaginació 
altament creativa, capaç d’ entusiasmar tots els qui es varen acostar 
a visitar l ‘exposició.

algú em va insinuar que, joies i ferro forjat, potser no lligaven gaire. 
Doncs, sí que lliguen: perquè si l’elaboració de joies demana una 
gran imaginació, no queda pas en segon pla el treball de forja del 
ferro. la ma de l’artista va modelant, passant-ho pel foc, fins que 
aconsegueix veure realitzades els objectes i les figures que s’ havia 
proposat: figures d’ artistes, poetes músics, polítics i altres vessants 
més. Quantes vegades no haurem admirat l’obra d’aquests artistes 
en places, jardins, cases o edificis de pobles o ciutats.i amb això, 
haurem col·laborat a fer que el seu nom perduri per sempre!

Doncs bé, l’ismael va presentar una exposició de ferro forjat, que és 
el camp on ell es mou, i ell treballa pensant en les cases que voldran 

comptar amb una taula, un balcó,un picaporta o qualsevol altre ele-
ment de forja. Que diferent, això del que podem trobar en els mercats 
on hi sol haver molts d’ aquests productes mancats d’ originalitat, ja 
que solen ser productes fabricats en sèrie.. En canvi, podem afirmar 
que el treball de l’ismael presenta un caire ben singular.

i em preguntareu? Qui és l’ismael? l’ismael Parera és un jove que, 
nascut al nostre poble el deixà per anar-se’n a aulàs, ara farà uns 
dotze anys. Va marxar perquè tenia ganes de formar-se professio-
nalment, centrar-se més en allò que li agradava. Després de treballar 
aquí uns anys a la forja, va cercar un indret amb menys soroll que el 
Maresme, un lloc on poder actuar amb calma, sense presses, dedicat 
exclusivament a la forja. Es va proposar un objectiu ben concret i 
ho va aconseguir. Només calia que ens fixéssim en alguns detalls de 
l’exposició: els peus de taula, el balcó, el picamà i tot el ferro cargolat 
i picat amb les seves pròpies mans .

l’esforç dels artistes va ser àmpliament compensat per la gran 
quantitat de gent que va assistir a la inauguració de l’exposició. la 
presentació va anar a càrrec del nostre Batlle, Pep Masó.

He escrit tot això, no fiant-me d’ informacions vingudes de fora, 
sinó que jo vaig tenir la sort de ser-hi present i en vaig seguir tot el 
procés.

Ja se que han passat dies, però desitjo tant a la Margarida, en txé 
i a l’isma, molts anys de vida i els animo 
a seguir muntant exposicions com la que 
vàrem tenir aquí, amb la certesa de que la 
gent els ho agrairà.

CRISTALLERIES ARGENTONA
VENDES I INSTAL·LACIÓ DE VIDRES I MIRALLS PLANS

Av. Puig i Cadafalch, 5 General Llauder, 44 baix

Tel. 93 797 19 53  Tel. 93 756 09 26

08310 ARGENTONA
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Fa 20 anys que l’agenda llatinoameri-
cana està entre nosaltres i molta gent 
encara la mira per primera vegada.

Els seus impulsors i editors, el nostre 
bisbe Pere casaldàliga i el teòleg 
cleriatà Josep M. Vigil juntament amb 
tots els cronistes d’opinió, ens fan 
reflexionar cada any sobre un tema 
específic, sigui polític, social o religiós. 
Els textos que ens aporta l’agenda són 
sempre breus i ajuden a informar-nos, 
reflexionar, i replantejar el nostre 
comportament personal del dia a dia, 
aprofundint en l’intercanvi d’ opinió 
entre tots nosaltres.

l’any passat el tema de l’agenda va 
ser “salvem-nos amb el planeta”. El 
presentador i contertulià el sr. Joan 
surroca i sens ens el va plantejar d’ 
una manera molt senzilla, profunda i 
sàvia, i que encara ara en tenim un gran record.

Enguany el contingut de l’agenda ens planteja dues preguntes no 
menys interessants que són: Quin Déu? Quina Religió? Per fer un 
col.loqui amb dues preguntes tan serioses, de seguida varem pen-

sar amb en Joan surroca, però el seu 
estat de salut no li permet en aquests 
moments venir a argentona.

De totes maneres aquest col.loqui 
queda en peu i es per això que 
desde aquestes pàgines li desitgem 
i transmetem tota l’energia, salut i 
força per recuperar-se aviat,així com 
una forta abraçada a la seva esposa 
anna Maria.

serveixin aquestes senzilles ratlles per 
a transmetre-us que l’agenda llatino-
americana es més viva que mai i que 
seguirem impulsant la seva difusió, 
tota vegada que pensem que és una 
eina que ens pot ajudar a 
tirar endavant aquest 
dia a dia que a voltes 
se'ns fa tan costerut.

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

Dr. Samsó, 21 • Tel. 93 797 10 72 • ARGENTONA

Interessants descomptes i promocions en pintures

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

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Agenda llatinoamericana 2011

Podeu trobar l’Agenda Llatinoamerica-
na – 2011 a la Botiga solidària de “la Peixate-
ria” c/Barcelona 50, de Mataró

Bones Festes!

Bones festes!

Bones Festes!

Bones festes!

cati 
alsina
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Hi ha un gènere musical que potser s'ha perdut, el de la cançó 
de bressol. Per a que els infants agafessin els son, les mares tot 
gronxant-los xiuxiuejaven cançons que feien cloure les parpelles 
als ullets més rebels. cal dir que quan el fet es produïa, les tendres 
pells dels infants estaven escaldades cosa que ocasionava un 
desfici al tendre infant. El talc i les compreses absorbents han estat 
els botxins de les cançons de bressol, de les berceuses, de les wi-
egenlied i els nostres cançoners crearen melodies que adormiren 
generacions de pàrvuls.

Els infants anaven tot el dia amb les calcetes impregnades d'orins i 
altres deixalles que feia que un tingués cura en posar-se als braços 
aquell amàs de secrecions. Hi havia la certesa que l'infant i el peix 
a l'aigua creix. Per apagar el desfici i fer-li cloure els ulls, la cançó 
de bressol era el somnífer precís.

Freud havia escorcollat els complexos i addiccions que des dels 
primers anys transcendien en les vocacions.

Quina influència pot tenir l'invent de les compreses absor-
bents amb el foment de les vocacions musicals? si Beethoven, 
Mozart,etc, s'haguessin adormit sense l'audició de la cançó de 
bressol, haurien excel·lit i proporcionat les sublimitats que han 
meravellat a la humanitat?

Potser aquest caos musical que actualment ens eixorda és fruit de 
que els autors s'han adormit embolcallats de compreses absor-

bents? sembla que l'ésser humà té propensió a gemegar. com que 
amb la invenció dels apòsits no gemega d'infant, quan són grans 
i els posen un guitarró entre cames és una font de gemecs amb 
accents reivindicatius i panegíric a les tietes.

tinc notícia d'un cavaller amant de la música que ha disposat un 
codicil que quan arribi aquella hora de temença que no li entonin 
cap rèquiem ni cap missa de difunts, solament que una soprano li 
cantussegi “Dorm, dorm, fes fillet que et vetlla la mare,,,”, doncs 
tenia la notícia que era la cançó que li cantava la 
seva mare ran del bressol. Hauria tancat així el 
cicle del seu pas per la vall de llàgrimes.

CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06

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

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

botiga de llaminadures

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

ArgenTonA

Fem torró de crema cremada!
Carrer gran, 12

Tel. 93 797 18 11
ArgenTonA

Les cançons de bressol

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Rafel Bigorra 
i Rius

Bones festes!

Bones festes! Bones 
festes!
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Fa dies que no vaig a missa…
Fa dies que no vaig a missa ni a argentona ni a fora d'argentona.
Estic malalta, no puc caminar però no em sento sola, noto que 
Déu ha beneït casa meva. Fills, néts, besnéts, tots m'adoren, però 
tinc una gran tristesa. 
El director espiritual del poble, aquell que quan sortia de missa 
sempre em preguntava: ¨avui em toca a mi? ¨- Em sento trista 
perquè ell només veu als que són a dins, i si no els veu no 
pregunta, no telefona, no els va a veure, és com si els que són 
al carrer no li interessessin, és com si aquella pedreta més petita 
que trepitja no valgués res quan aquella pedreta algun dia segu-
rament aguantarà els pilars de l'església. En aquest món fins i tot 
allò més insignificant té un destí.

Un Nadal viscut al 2010
aquesta nit he somniat que era Nadal, els infants al carrer canta-
ven nadales, els carrers lluïen il·luminats amb milers de bombetes 
i els aparadors brillaven amb cistells nadalencs plens de torrons, 
pernil, neules i vi ranci. tota la quitxalla tenia la cara embadalida 
contemplant tanta lluïssor, la gent es donava la mà i es desitjaven 
bones festes. De cop, he vist el mas dels meus pares, he vist la 
mare fent l’escudella: aquella pilota que feia amb un tall de cuixa 
de xai i que hi posava un pa sencer per poder fer moltes pilotetes 
per omplir l’estómac d’aquells vuit fills, i el coll de gallina que 
partia en tres trossos i a ella sempre li tocava la cresta. Que n'era 
de bona, aquella escudella! Mai més n’ he menjat de tant bona.

Després no hi havia pollastre rostit ni farcit, però sí que hi havia 
aquell torró de massapà que pel sol fet de sortir de les seves 
mans ja era boníssim.

també he vist la mare al costat d’un llum d' oli i plena d’ enso-
piment. De vegades li queia una llàgrima cara avall, altres se li 
pintava un somriure als llavis. “Mare en què pensa?”- li feia jo. 
“En res! somnio”. i jo em preguntava si la mare estaria somniant 
amb aquells cistells plens de vianda...

i aquests somnis, tan capritxosos, em varen tornar al mas. Vaig 
veure un pessebre, la mare, el pare i la filla petita, que era jo, 
amb els pastorets, que eren els meus germans. He sentit una 
gran placidesa, he sentit ocellets cantant: “Al·leluia, al·leluia!”

He vist aquell nen tan petit, despulladet i tremolant de fred. Que 
curiós! aquell nen també era pobre i així, amb un somriure als 
llavis m’ he despertat.

amb l´inici d’aquest nou espai, ens plau recomanar-vos el vídeo 
del programa Singulars, del canal 33, emès el dia 08/11/2010.

El podeu veure per internet, a través del servei 3 a la carta, de tV3 
(www.tv3.cat/3alacarta).

En el programa conduit per Jaume Barberà s’entrevista el sr. 
luis Garicano, economista de prestigi internacional i un dels més 
in fluents a Espanya, segons el “Financial times”. Garicano és 
doctor en Economia per la universitat de chicago i actualment és 
catedràtic d’Economia i d’Estratègia en el Departament d’Empreses 
i d’Economia de la london school of Economics i és el director 
també de la càtedra FEDEa-McKinsey. també és un dels editors 
també del bloc “Nada es gratis”.

la crisi econòmica global ha fet que es consideri els economistes, 
meitat estrelles meitat gurus, els únics capaços de trobar la sortida 
del laberint. un d'ells és luis Garicano, doctor en Economia. És 
home de postulats contundents, que demostra amb xifres i defensa 
amb passió. segons ell, per sortir de la crisi Espanya necessita 
reformes estructurals profundes i incrementar la transparència del 
sistema financer.

l’entrevista és molt interessant, i dóna una nova visió de com 
podem sortir de la crisi en tres blocs: les pensions, la sanitat i 
l’educació. Esperem que sigui del vostre interès.

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

alfonsa 
charles

RECOMANEM...
l’objectiu d’aquest nou espai del Banc de la Plaça és el de recomanar arti-
cles d’opinió, blocs, llibres, programes de ràdio i televisió i altres, a partir 
del gran ventall de possibilitats que ens ofereixen la premsa, internet i els 
mitjans de comunicació mediàtics.

un cop separat el gra de la palla de tot el que ens arriba per la vista i/o 
l’oïda, hi ha oasis de gran qualitat i que val la pena rellegir i/o escoltar de 
nou.. per extreure’n el mes important... el creixement cultural, per gaudir 
d’un camp més ampli d’opinió i, al capdavall d’enriquiment personal.

En aquest sentit, al consell de Redacció creiem que val la pena potenciar 
tot això. també som conscients que si ens volem forjar un bon criteri del 
que ens envolta, hem d´estar ben informats de tot el que passa al nostre 
entorn pròxim i global.

aquesta secció no es publicarà rigorosament en cada nova edició, sinó 
quant sorgeixi quelcom d’interessant. aixó no obstant estem disposats 
a publicar-ho a través de rebre les vostres aportacions al nostre correu 
electrònic, revistaelbanc@gmail.com, amb una nota que indiqui “Per a 
l´espai Recomanem...”.

Bones 
festes!
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El llarg viatge
un dels costos més importants en la factura de la recollida i gestió 
de les escombraries és el seu transport. Els més de 7 milions de 
kg de residus que els argentonins produïm en un any i que cada 
nit desapareixen dels nostres portals fan realment un llarg viatge. 
aquest té diferents etapes, depenent del tipus de residu que 
analitzem.

Farem una petita relació del trajecte que segueix cada tipus de 
residu que generem. seguidament farem una simulació i aplicant 
un preu mitjà d'€/km sabrem el que representaria tot aquest 
moviment i també el que ens costaria si l’haguéssim de transportar 
amb els nostres propis mitjans.

som-hi:
• Fracció orgànica: del portal passa al camió i, amb una 

parada a Mataró per agrupar diferents municipis, es 
transporta fins a Botarell (tarragona). abans es portava 
a Montcada i Reixac perquè la planta de Granollers (que 
seria la lògica) no està encara operativa. total = 212 km.

• Envasos: del portal passa al camió. aquest va a sta. 
Maria de Palautordera, a una planta que separa els dife-
rents tipus d’envasos segons el seu tipus de plàstic o de 
metall i/o utilitat. Després, amb un empaquetat compri-
mit, es porta a les diferents plantes de reciclatge de cada 
tipus de plàstic o metall, al Barcelonès. tot plegat podem 
comptar uns 64 + 100 = 164 km.

• Vidre: del contenidor verd passa al camió que els recull 
i els porta a una planta de recuperació de vidre a Mollet 
del Valles. total = 50 km.

• Paper: del portal passa al camió que ho durà a una 
empresa que recicla paper a Montornès del Vallés.  
total = 44 km.

• Rebuig: del portal passa al camió, i tot seguit, s'en va a 
la planta d'incineració de Mataró. tot i ser el camí més 
curt i barat en transport, és el que més mal ens fa i no 
només a la butxaca sinó a la salut, ja que ens proporcio-
na una ració constant i assegurada de tòxics, que podem 
adquirir sense pagar, mitjançant l’aire que respirem o les 
verdures, fruita, carn, etc. que menjem (per a més infor-
mació podeu llegir l'article del Dr. Valls en el número 26 
del Banc de la Plaça). El trajecte seria d’uns 8 Km.

cal aclarir que les distàncies s’han calculat en anada i tornada, 
com és natural.

ara farem una simulació amb un petit càlcul suposant una distri-
bució i una freqüència de recollida inventada, però que podria 
adequar-se a un cas real :
- Orgànica = 1 viatge/setmana = 52 x 212 = 11.024 km
- Envasos = 1 viatge / setmana = 52 x 164 = 8.528 km
- Paper = 1 viatge / mes = 12 x 44 = 528 km
- Vidre = 1 viatge / mes = 12 x 50 = 600 km
- Rebuig = 1 viatge / 2 setmanes = 26 x 8 = 208 km

Total = 20.888 km a l’any

aquest és el total de km que hauriem de fer a l'any cadascun de 
nosaltres si haguéssim de portar les nostres deixalles on els perto-
ca i amb els nostres vehicles particulars.

Ens sortiria un cost aproximat de:
20.888 km x 0,215 €/km = 4.490 € /any (el preu per km està 
calculat per un vehicle utilitari i els peatges d’autopista no estan 
inclosos).

Realment, i un 
cop vist les dades, 
podem dir que les 
nostres deixalles fan 
un “llarg viatge” i 
aquest té un cost 
i un impacte en 
el medi més que 
important. Davant 
d'això proposo 
directament una pregunta i, de retruc, una reflexió: com podem 
reduir aquests 4000 euros? com podem evitar que les deixalles 
facin aquest llarg viatge? La manera real de que aquests números 
es redueixin es FENT MENYS BROSSA. aquest és de veritat el rep-
te que tots tenim. aquesta es la gran “R” de totes les tan sabudes 
“r’s” : reduir, reutilitzar, reciclar, reparar, re…, re…, i és la que en 
definitiva pot cambiar aquest sistema tan absurd que tenim d'anar 
deixant tant de rastre darrere nostre.

acabarem amb una recomanació, diguem-ne, nadalenca. Vénen 
les festes del Nadal, cap d’any i Reis, que són especialment uns 
dies en que hi ha un consum exagerat i també un munt de deixa-
lles. si ens aturem a pensar una mica, de ben segur que trobarem 
fórmules per a fer menys residus, farem un consum responsable i 
al cap i la fi no farem altra cosa que pensar en el món que volem 
deixar als nostres fills, néts...

Val la pena reflexionar-hi i actuar responsablement.

Que gaudim d'unes bones festes de Nadal 
pensant en tots i amb tots, i molta salut.

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

La nostra brossa de cada dia (9)

Joan culubret i 
Missé

Bones 
festes!
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EL RaCÓ 
DE La
LIna

L’ESSÈNCIA DEL NADAL
Aquell que mai no dóna les gràcies a la Vida
per tota la Bellesa que aplega al seu voltant,
jo el planyo, no té culpa, la ment la té esquifida...
Hi ha tanta boniquesa que neix a cada instant!
Que immenses les muntanyes! Que verdes les riberes!
Quin joc de simfonies l’espetegar d’un tro!
Que dolç les refilades de tords i caderneres!
Quin goig dins d’una esquerda veure’s obrir una flor!
Aquell que quan arriba la tímida i primera
poncella de boscatge, de prada o de conreu
no sent de lluny l’aroma que fa la primavera
quan va escampant miracles vivents a tot arreu,
jo crec que en perfilar-se la llum del bell Missatge
d’Amor, de Pau i Joia que ve quan ve el Nadal,
no pot, per més que ho vulgui, canviar l’intern paisatge
que ell mira des de sempre, tan àrid i banal.
Li diu el bell Missatge que estimi, que perdoni,
que es mostri solidari, que sigui generós,
que mai no serà pobre per més Amor que doni,
que tots en necessiten, inclús també el seu gos.
Mes ell no ho pot entendre, la ment la té esquifida,
d’Amor, de Pau, de Joia n’està el seu cor dejú
i això fa que no doni les gràcies a la vida
per tota la Bellesa que cada jorn li duu.
Però qui sap si un dia desperta al goig de viure
i fuig del seu paisatge de sempre, tan banal,
i es mira la Bellesa del món amb un somriure
i entén el que vol dir-li l’essència del Nadal!

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

Que tingueu unes bones i entranyables festes 
de Nadal i que el nou Any 2011
sigui generós, en tots els sentits, amb les 
persones d'aquesta nostra “pàtria xica” que 
s'anomena Argentona.

Amb una forta abraçada de la vostra amiga
Argentona, Nadal 2010
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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 identifiquem. 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’edificis 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?
amb aquest nou enigma encetem un nou capítol: el 
Modernisme.

Gràcies a la revolució industrial de desprès de la primera 
guerra mundial, van sorgir els arquitectes d’avantguarda 
modernista, aquests van desenvolupar un nou estil per a 
un nou ordre social i econòmic, rebutjant l’arquitectura 
acadèmica per la aparició d’una nova tendència, principal-
ment el trencadís entre d’altres.

sabríeu a quina casa pertany aquestes xemeneies?

Està situada dins del nucli urbà de la nostra vila.

SoLUCIÓ a L’EnIGMa antERIoR

Era la ermita de sant Miquel del cros. als jardins de can Garí hi havia hagut una antiga capella romànica que a la fi del segle XiX es trobava 
en estat ruïnós. El 1929 va ser substituïda per una nova església, obra de lluís Bonet Garí, deixeble de Gaudí, l’empremta del qual es deixa 
sentir en la concepció de l’edifici. Va ser cedida al bisbat per la família Garí i ara està tancada i separada de la resta del jardí.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 28
les blanques si volen guanyar 
han de jugar amb precisió. Es 
tracta d´un final difícil
Blanques juguen i guanyen

ESCaCS
per Josep a. capdevila Morell

solució al PROBlEMa núm. 27
1.Af6+ Rh7; 2. tg7+ Rh6; fins ara tot clar, però com guanyar una 
peça?: 3.tf7 mantenit la pressió sobre el cavall Rfg; 4.Tf8!!! i ara es 
guanya peça mantenint la torre, cc6; 5 ad8 Rg7; 6.te8 Rf7; 7. th8 Rg7; 
8.Af6+!! Rxa; 9.th6+ i abandonen (Estudi de t. Gorgiev, uRss, 1969).

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Bones festes!

Bones 
festes!



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

Pastisseria Dolça i Salada
Tel. 93 797 27 78

Pastisseria Dolça i Salada

C-1414

A Òrrius - Dosrius - Canyamars
Urbanització Les Ginesteres

Veïnat de 
Sant Sebastià

Ajuntament

CAP

C
ar

re
r G

ra
nC/ del M

ontse
ny

C/ Joan Fuster
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C/ Àngel Guimerà
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Ronda Exterior

Tel. 93 797 27 78

Carrer Gran, 111

tastetss@hotmail.com

08310 Argentona

LA NOSTRA 
NOVA BOTIGA 

ÉS AQUÍ

Bones 

Festes!

PASTISSERIA DOLÇA I SALADA
ÀPATS FAMILIARS • FESTES INFANTILS

CÒCTELS • DIADES I CELEBRACIONS

    C A LF R E D  C O N G E L A T S,  S C P 

C/ GRAN, Nº 23 
08310-ARGENTONA 
J-65318198  
TELF:  93.756.16.31 
Mòbil:629.748.900  
e-m ail: calfre d0 0 9 @hotmail.c om 

Dilluns a Divendres: 
Matí:      9:00 h a 14:00 h  
Tardes: 17:00 h a 20:30 h 
Dissabtes: 
Matí:      8:30 h a 14:00 h 
Tardes: 17:30 h a 20:30 h 

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

Carrer Gran, 1 - 08310 ARGentonA - tel. 93 797 23 72
enric@fi nqueseduard.com - www.fi nqueseduard.com
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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
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Bones Festes!


