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Editorial

La primavera ha arribat sense adonar-nos-en. Després d’un hivern plujós i més aviat fred, ens 
espera una primavera que promet ser calenta o almenys moguda en el terreny ciutadà i de la 
política local. Les obres de remodelació del carrer Gran han de començar,  si es volen complir 
els terminis, i el que sembla una magnífica oportunitat de millora per a molts vilatans és un 
neguit per uns quants i una incomoditat transitòria per a tots. El temps donarà la raó a pro-
motors o a detractors, però el que sembla clar és que el poble s’ha de moure per millorar i les 
oportunitats no es poden desaprofitar, sobretot en període de penúria. 

Des d’aquestes ratlles volem ser optimistes i convidem a tothom a veure el got mig ple en 
comptes de mig buit. Aquesta actitud, fora de partidismes i prejudicis, ens pot servir per alleu-
gerar les dificultats que tots patirem. 

El debat de la peatonalitat i/o pacificació del centre històric de la vila ha revifat el debat crònic i 
inacabat del model de poble que volem, sobretot de com ha de ser el comerç del poble. 

A l’Associació de Veïns creiem que el debat del model comercial es mereix un tractament 
individualitzat, a part de les polèmiques suscitades per l’arranjament del carrer Gran, que a 
més tenen connotacions culturals i socials, no nomes comercials. Per això volem organitzar un 
debat-col·loqui entre tots els agents integrants del comerç, perquè al marge de la peatonalitat
del centre, mirem de definir quin model comercial volem tots, comerciants, consumidors i 
administracions. Aquest debat serè ens ha d’ajudar a definir el nostre model de comerç per al 
futur immediat. La peatonalitat en forma part, però no és esclava del comerç.
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a! Us animem a participar en les juntes de l’Associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. Com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respetuoses. La Redacció no es 
fa responsable de l´opinió dels seus col·laboradors.
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En la nostra vila últimament s’està produint un fort debat sobre el 
tema del comerç degut, entre d’altres coses, als projectes urbanístics 
que l’actual equip de govern té previst en relació a la futura ubicació 
del mercat municipal. Però aquest debat encara ha adquirit més 
intensitat en aquests darrers dies arrel de la prevista nova configuració 
del carrer Gran. Com tots sabeu, com a conseqüència de la greu crisi 
econòmica que estem patint, el govern nacional ha destinat 8.000 
milions d’euros als municipis per a que iniciïn obres urbanístiques, 
amb l’esperança de frenar la vertiginosa desocupació. A Argentona, 
d’aquests 8.000 milions s’han assignat 2 milions d’euros que l’ajunta-
ment ha volgut aprofitar per abordar aquesta nova configuració.

És cert que el comerç sempre ha tingut una incidència molt especial 
en la vida social i política d’Argentona, i així mateix té una rellevància 
capdal en la configuració del tipus de poble. Per tant, el debat és ne-
cessari, però dóna la sensació que no es pren en consideració a l’hora 
d’abordar aquest debat, no sols la greu crisi econòmica que tenim, si 
no les conseqüències que aquesta crisi provocarà en la vida social tant 
d’Argentona com a tot arreu. 

Aquesta sensació potser és deguda a que, simplificant, hi ha dues 
lectures de l’actual crisi que patim. Una és la oficialista i la que propaga 

la majoria dels medis de comunicació, és a dir els 
aparells del sistema, que diu que això es una crisi 
conjuntural i que d’aquí a un temps tornarà als 
comportaments habituals, i l’altra lectura és la 

que prové de fora del sistema i que sosté que aquesta crisi no és sols 
conjuntural, si no que és sistèmica i que va acompanyada de la crisi 
energètica, mediambiental, alimentària, el que obligarà a canviar els 
mecanismes, tant de distribució, producció, en l’àmbit econòmic, així 
com els valors actuals de la cultura dominant en l’àmbit social. I entre 
tots aquests canvis de comportament, el comerç experimentarà modifi-
cacions, perquè passar d’una cultura consumista a una cultura austera 
ha de comportar alteracions en les estructures comercials, igualment la 
modificació dels valors especulatius que actualment recolzen amb els 
canals de distribució, també han d’incidir en l’activitat comercial.

En definitiva el que volia dir és que s’hauria de pensar en el futur del 
comerç d’Argentona tenint en consideració, no només els criteris que 
els paradigmes de l’actual cultura ens imposen si no la possibilitat molt 
real de que haguem d’adoptar comportaments i hàbits de consum i 
funcionament diferents als que fins ara estem acostumats.

El futur comercial

Juli
Sanmartín

BAR
 AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50

p a s t i s s e r s

Av. Puig i Cadafalch, 218 baixos - 08303 Mataró
Tel. 93 798 11 64

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Dilluns de Pasqua, 
dia de mones!
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Avui m’agradaria parlar de les paperines de plàstic, també anomena-
des bosses de plàstic. De fet, el nom de “ paperina” ve  de paper, que 
inicialment era el material del qual estaven fets aquests embolcalls 
destinats a molt d’usos, però el cas és que a mi m’agrada dir-ne 
paperines encara que siguin de plàstic . Potser aquest parlar em ve del 
fet que el meu avi – que era de Banyoles – provenia d’una família amb 
el sobrenom de “cal paperinaire”.

Doncs bé, després d’aquest petit lapsus vivencial, reprenc el fil del 
tema que ens ocupa.

A Catalunya, les paperines de plàstic representen el 2 % de tots el 
residus municipals que es recullen. Això 
representa uns 10  milions de paperines a 
la setmana només a Catalunya.

El problema , a més de la seva recollida 
i reciclatge – sempre que aquest sigui 
possible – és que la paperina sovint es un 
material que degut al seu poc pes  té una 
gran facilitat d’escampar-se arreu. Segur 
que haureu vist paperines de plàstic en 
els llocs més insòlits i tal vegada fins i tot 
molt allunyats de les zones habitades o 
urbanes.

A més, estan fetes d’un compost químic – 
politè o polietilè entre altres – que no és 
degradable fàcilment i poden durar,sense 
descomposar-se, decennis i decennis .

Estem davant d’un problema  i sembla 
que, per fi, l’administració vol posar-hi mà, 
encara que d'una manera molt tímida, si 
més no, de moment. Tot just en algunes 
grans superfícies o “catedrals del consum” 
comencen a cobrar-les, més aviat simbòlica-
ment . De totes formes, per tal que aquest producte esdevingui prohibit 
i d’aquesta manera, poder arribar a la seva eradicació, encara falta molt 
camí i això voldrà dir que estarem embrutint el planeta molts anys més.

A més, hi ha un problema afegit, i és que si les eliminem per combus-
tió en forns crematoris de brossa , a part de ser un molt bon combus-
tible i generador de moltes calories , no es té tan clar fins a quin punt 
els seus fums poden arribar a contaminar-nos (dioxines i demés). Pot 
ser que el remei sigui pitjor que la malaltia.

A Toronto (Canadá) a partir del 2011, per cada paperina de plàstic 
que s’agafi en un comerç , s’incrementarà un 5% la factura. A més, 
prohibiran les ampolles de plàstic. Aquestes són les disposicions de 
l’ajuntament d’aquella ciutat. A casa nostra estem encara molt lluny 
de tot això, i no parlem pas dels països subdesenvolupats, car el tema 
de les paperines de plàstic és realment desastrós . Tots haureu vist en 
algun reportatge els abocadors a les perifèries de les grans ciutats de 
centreamèrica,per exemple,  on la gent més marginada viu pràctica-
ment al mig de la brossa, envoltada de deixalles  de tota  mena i, en 
especial, de paperines de plàstic.

Un dels altres llocs que és realment un immens abocador , és el mar. 
No podem ni imaginar-nos la quantitat de paperines de plàstic que 
van a parar als mars . Fa poc, vaig veure com arribaven a port unes 
barques de pesca a un poble del litoral alacantí , en concret, a Calp 
; doncs allà, en comptes de portar el peix ja triat i net amb caixes, 
arribaven les barques al port  amb tot el que havien pescat mostrant-
ho damunt la coberta. Un cop amarrat el vaixell, tots els pescadors 
començaven a triar el peix de “la resta” . Realment és per a veure-
ho  - vegeu fotografia annexa – . La quantitat de paperines de plàstic i 
altres andròmines de tota mena era esgarrifós. S’ha de ser valent per 
després menjar-se aquell pobre peix que ha viscut i mort enmig de 
tanta porqueria. 

Crec de veritat que davant d’aquesta situació 
ens cal  reflexionar seriosament. En primer 
lloc , referent a la quantitat, ja que de 
segur que només amb una mica d’esforç 
o simplement posant-hi atenció podrem 
reduir, i en molt, el nombre de paperines 
que arribem a fer servir.

Penseu simplement en la frase : “Vol una 
bossa?” . Que senzill és dir “sí” i en canvi si 
ens ho proposem també pot ser senzill dir 
“No, no em cal, gràcies.”

Les paperines de plàstic, entre altres coses, 
es poden fer servir diverses vegades. Si 
tenim cura de no posar-hi productes que les 
embrutin les podrem utilitzar una i una altra 
vegada sense cap problema. Per a la fruita, 
per posar un exemple, si al arribar a casa un 
cop buides les pleguem, la propera vegada 
que anem a comprar tan sols les haurem de 
posar al cabàs i ja no ens caldrà agafar-ne 
de noves per fer de nou la compra.

Hem de fer servir la imaginació i, sobretot, el sentit comú, junt amb el 
sentit de la responsabilitat. Us en posaré tres exemples:

Vaig a comprar pa i agafo la bossa de roba per al pa. Ja no em cal »
res més.
Vaig a comprar peix i amb aquelles carmanyoles de plàstic que tinc, »
no em cal altra cosa, i a més, segur que no em farà suc.
Vaig al supermercat amb el cotxe. Poso dues caixetes que tinc que »
em caben molt bé al portapaquets, i del carro ho poso a les caixes, 
sense necessitat de fer servir paperines de plàstic.

Amb una mica de bona voluntat tots hi sortim guanyant, i especial-
ment el pobre, trist i dissortat nostre planeta Terra.

A veure si com a mínim podem penjar ben aviat i amb força orgull 
l’eslògan “Argentona lliure de bosses de plàstic “

No em vull estendre més  en el tema, i guarda-
rem per a un proper número altres tipus de 
residus que produïm. Ja n’anirem parlant!

La nostra brossa de cada dia (2)

Joan Culubret 
Missé



el banc de la plaçaNúm. 21  |  Març 20096 Entrevista

Qui és l’Emili Olivas (persona, 
vilatà...)?
Vinc de Tortellà, la Garrotxa. Estudio en-
ginyeria l’IQS, em caso amb la Montserrat 
i venim a viure a Argentona. L´any vinent 
farà 30 anys només. Tenim dos fills i 
treballo a la meva empresa dedicada a la 
mecànica metal·lúrgica, a Badalona. 

Com entra l’Emili en un grup polític 
amb ganes d’anar a l’Ajuntament? 
Crec en la política com a servei públic i 
quan en Pep Masó em va demanar de 
participar en el projecte de TxA, vaig 
tenir l’oportunitat de realitzar aquestes 
inquietuds.

Com trobes l’Ajuntament en arribar-
hi, especialment la teva àrea ?
L’Ajuntament el trobo amb una organit-
zació precària. Tenim molt bon personal, 
tenim ordinadors i material i manca l’assemblatge d’ambdós, és a dir, 
manca sistema i model organitzatiu. Les meves àrees eren RRHH (per-
sonal) i RREE (hisenda). La primera, desmantellada i s´ha reconstruït. 
La segona, amb el personal adequat però sense directrius en l’aspecte 
econòmic-financer. 

Quins reptes i objectius et proposes i proposes a l’equip de 
govern?
En RRHH: Renegociar el conveni col·lectiu, reglar la formació, establir 
un pla de seguretat i salut laboral, automatitzar definitivament el con-
trol d’incidències i presencial, aclarir al màxim les normes de funciona-
ment evitant les anomalies i les excepcionalitats. 
En RREE: Reorganitzar l’àrea, implementar un control pressupostari i 
definir la subàrea econòmica-financera.

Per què decideixes que has de deixar-
ho?
No puc ésser a tot arreu, no tinc el do de 
la ubiqüitat. Si sóc a Argentona pateixo per 
BDN i a l’inrevés.

Com deixes les teves àrees? 
Crec que les deixo organitzades i amb les 
directrius clares del que s´ha de fer.

Quines experiències n’has tret, 
d’aquesta etapa? 
Personalment no l’oblidaré mai, ja que, tot i 
que les meves regidories són molt «la cuina 
o la sala de màquines de la casa», he pogut 
estar en contacte amb els ciutadans i això 
ha estat plenament satisfactori. Tal com vaig 
dir, ha estat un honor servir a Argentona 
i fent-ho m’he adonat que estimo molt la 
meva vila. 

Què en penses del ja malauradament famós 9 contra 8? 
Penso que per aquí no es va bé. Aquí faria autocrítica: el Govern, que 
és qui té el poder, ha d’ésser generós, negociador i ha de ser capaç de 
cedir per tal d’arribar a acords. 

Et retires o t’en vas?
Em retiro de la política pero no me’n vaig de la vida vilatana.

On podrem trobar l’Emili d’ara endavant? 
En les activitats de poble que facin d´Argentona un lloc de pau, progrés 
i convivència.

10 preguntes a l’Emili Olivas
En el ple municipal del mes de gener es va produir la renuncia al càrrec del regidor de Recursos Humans i 
Financers de l’ajuntament d´Argentona, Sr. Emili Olivas, militant de TxA. Com que aquest és un fet inusual enmig 
de la legislatura, des de la redacció del Banc de la Plaça hem volgut saber-ne més i per això hem entrevistat 
l’exregidor, a qui li hem adreçat aquestes preguntes que ell amablement s´ha avingut a contestar.

El
Banc

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com
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No puc amagar que les meves conviccions àcrates m’empenyen sovint 
a desconfiar de tot allò que faci tuf a política institucional. Si bé haig de 
confessar que el municipalisme, almenys sobre el paper, fa trontollar for-
ça aquesta meva posició, la pràctica sempre m’acaba retornant als meus 
plantejaments inicials per validar una vegada i una altra aquella màxima 
de l’historiador anglès Lord Acton: “El poder tendeix a corrompre i el 
poder absolut corromp absolutament”. Ja he manifestat d’altres vegades 
l’escepticisme amb què vaig viure la formació i sorprenent pujada al 
poder de Tots per Argentona, i penso que el temps no ha fet més que 
confirmar aquelles inquietants sospites que alguns compartíem.

Tots per Argentona ja va néixer com una equació bastant impossible, 
atès que suposava una aliança d’aquestes que s’anomenen “contra 
natura” de gent de diverses procedències polítiques, adscripcions ideo-
lògiques i, probablement, intencions de fons. A conseqüència d’això, 
es feia difícil de situar ideològicament un programa electoral que, com 
la majoria, era força eteri i anava revestit de concessions populistes. De 
fet, en el seu moment ja fou complicat d’adscriure el programa de l’En-
tesa, i probablement sigui cosa de les formacions amb vocació local. 
En qualsevol cas, allò que suposadament unia tots els de Tots eren la 
preocupació pel poble i la voluntat d’insuflar l’administració municipal 
amb altes dosis de participació ciutadana i de transparència. Semblava 
una bona recepta després de 8 anys de crispació, que havien conduït 
a una fractura social dolorosa i que impossibilitaven un govern de con-
centració a la israeliana. A més a més, buscar complicitats ciutadanes 
fent la gent partícipa de les decisions consistorials era una manera 
de suplir la manca d’experiència en gestió política de la majoria de 
membres de Tots. Efectivament, molts caps pensen més i millor que 
uns pocs, encara que molts polítics es creguin amb la capacitat quasi 
visionària de pensar per tots nosaltres i a sobre fer-ho amb encert. 

Sigui com sigui, i malgrat tots els dubtes i l’escepticisme que generava, 
la fórmula de Tots va tenir un substancial atractiu, a jutjar per la resposta 
electoral. Van saber recollir i, perquè no dir-ho, aprofitar-se del descon-
tentament generalitzat després de 8 anys de despotisme del senyor Soy i 
els seus adlàters, que s’havien enrocat de forma irremeiable en la darrera 
etapa. També van saber catapultar-se utilitzant l’embranzida de moviments 
socials com l’Associació de Veïns o la Plataforma en Defensa del Centre 
Històric, formats majoritàriament per gent de bona fe i compromesa amb 

el poble, encara que alguns paranoics vulguin veure’ls com a instruments 
d’un gran complot per derrocar el PRI argentoní. No és el mateix ser un 
instrument que ser instrumentalitzat, i d’això darrer –d’instrumentalitzar– 
alguns de Tots en va fer una gran demostració durant una cursa electoral 
que començaren molt abans de la campanya oficial.

Una vegada col·locats al poder i potser “col·locats” pel poder, els de Tots 
van començar a destapar les seves cartes i, a alguns més que d’altres, 
se’ls començà a veure el llautó. Tot el rotllo de la participació era per 
a molts això, un rotllo “patateru”. De fet, ja existia l’antecedent de la 
votació dels propis candidats per part dels membres de l’agrupació, els 
resultats de la qual foren estranyament modificats d’acord amb tèrbols 
criteris, causant les primeres fissures i desercions al sí de la formació. Ja 
s’intuïa llavors que no tots els de Tots s’ho creien això de la participació, 
i que alguns tenien fam de poltrona. En efecte, les tant publicitades 
noves dinàmiques de participació ciutadana i transparència han brillat 
per la seva absència, deixant de banda alguna iniciativa consultiva d’en 
Xevi Collet –persona a qui aprecio i de qui no dubto quant a compromís 
altruista i bones intencions, però que al meu entendre s’ha equivocat 
de companys de viatge, i probablement de viatge. Si tenim en compte 
un dels pocs canals de participació existents, els consells consultius, 
més que ser promoguts i investits amb certa capacitat decisiva, han 
estat mig bandejats i desmobilitzats, essent convocats amb poca o nul·la 
freqüència i condicionats per decisions preses prèviament als despatxos 
consistorials. Per altra banda, el govern actual s’ha dedicat a reproduir 
actes d’aparador presentats amb l’aureola de la participació, com és la 
reunió de poble, una pantomima heretada de l’anterior equip de govern 
on es pretén fer la gent còmplice d’un patètic espectacle propagandístic. 

De propostes innovadores de participació poca cosa, de l’ús de les noves 
tecnologies per fomentar la interacció del govern amb la ciutadania 
encara menys, de comptar amb l’opinió de la gent a l’hora de governar 
rares vegades. I és que ni tan sols davant l’actual conjuntura de crisi, en 
què les arques municipals, ja escurades i endeutades pel govern anterior, 
han vist reduïts els seus ingressos, l’equip de govern no ha estat ni prou 
capaç ni prou valent per engegar un mecanisme que ara té més sentit 
que mai, els pressupostos participatius. En el moment actual és vital ser 
transparents i comptar amb la gent a l’hora de repartir el sempre contro-
vertit pastís dels diners públics, i més quan tothom és conscient que en 
època de vaques magres cal estrènyer-se el cinturó i optimitzar recursos. 
Crec que les decisions impopulars probablement deixarien de ser-ho si 
les prenguéssim entre tots. Deia La Fontaine que 
“qualsevol poder, si no es basa en la unió, és 
dèbil”. Però aquests de Tots sembla que ho 
volen fer tots sols. Tots sols per Argentona.

Martí Marfa i 
Castán

Tots sols per 
Argentona

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE
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
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La paret de les mentides és un mur que separa dos torrents, dos 
carrers, dos nivells, dos ambients, i on sovint els argentonins d´ara i de 
sempre la fem petar, explicant veritats, la nostra veritat, mitges veritats, 
tafaneries i incloses mentides. Això fa entramat social i contribueix a 
mantenir viva la nostra societat.

El problema està en que aquesta paret física s´ha traslladat virtualment 
al si de la nostra corporació municipal. Ara aquest nou mur de les 
mentides separa poder i oposició, iniciatives i pals a la roda, manar i 
frustració, prepotència i manca de col·laboració..., i hi podríem afegir 
més adjectius. És l’exercici repetit del 9 contra 8 tant sovint denunciat i 
reprovat que dificulta el progrés de la nostra vila.

Si les argumentacions oposades es resolen per la mínima diferència 
sense trobar punts de coincidència, vol dir que algú no diu la veritat, 
tota la veritat o menteix, i això ens ho hem de fer mirar. No ens referim 
a l’exercici lliure de defensar opinions diverses en un espai democràtic. 

Ens referim a quan es fan servir dades concretes que són inconsis-
tents o contradictòries per defensar aferrissadament una posició o fer 
prevaldre una suposada veritat.  

Des del poble reclamen que els nostres polítics siguin més transpa-
rents i lleials a la veritat, encara que aquesta no els convingui acceptar. 
Però això no volen concedir-nos-ho. Si no, un exemple: en un dels 
darrers plens, un regidor va plantejar la qüestió sol·licitant que quan es 
demostrés que algú no havia estat curós amb la veritat fóra capaç de 
demanar-ne públiques disculpes o bé ser reprovat per l´alcalde. Curio-
sament, aquesta moció d’honestedat política va ser presentada per un 
reconegut “pecador” en desviar-se de la veritat. Tot i això, el consistori 
va rebutjar la moció. I ara!!, qui són ells per acceptar imperfeccions. 
Es veu que estar assegut en una cadira del Ple Municipal per elecció 
popular dóna dret a dir el que es vulgui!! Senyors 
representats de la ciutadania, el poble no es mereix 
això.

La paret de les mentides

J A. 
Capdevila

Documentació sobre festes d’Argentona
Amb motiu dels 10 anys de la Garrinada s'està duent a terme una recerca etnològica i històrica sobre la Garrinada i altres festes 
populars d'Argentona com són les festes dels carrers, el carnaval i altres saraus promoguts per diverses agrupacions locals com la 
Penya del Llanto o el Col·lectiu Triquinosi, les 12 hores contra el racisme i la xenofòbia, les festes organitzades per l'associació de 
veïns al Carrer Gran als anys 70, els elements de patrimoni festiu creats per l'associació Amics d'Argentona, l'Aplec de Sant Jaume 
de Traià, les protestes per dignificar la festa major que protagonitzaren els Amics de Sant Domingo...

La pretensió és recollir dades i documentació històrica per tal de configurar un fons del patrimoni festiu d'Argentona amb el qual 
elaborar, entre altres coses, un documental audiovisual sobre aquestes manifestacions culturals que formen part del passat, el 
present i el futur de la nostra vila. Si disposeu de qualsevol tipus de document (fotografies, cartells, retalls de premsa, programes 
de mà, enregistraments sonors, vídeos...) o informació relativa a alguna d'aquestes festes, us preguem que us poseu en contacte 
amb nosaltres.
La vostra col·laboració és indispensable per tirar endavant aquest projecte. Moltes gràcies.

Contacte: festesargentona@gmail.com

Jordi Alsina 651 67 89 56
Martí Marfà 679 38 38 91 

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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Nostàlgia
Vaig tenir el goig de trobar-me amb la senyora Teresa Pla. Era com tirar 
enrere el rellotge. Tant ella com jo teníem nostàlgia de la Barcelona 
que ha desaparegut però també era la nostàlgia de la nostra joventut. 
Teníem moltes coses viscudes però no havíem coincidit amb cap. La 
primera nina que li regalaren els seus pares la compraren als magat-
zems “el Siglo”, situats a la Rambla i que va cremar l’any 1932  i on els 
meus pares em compraren una gorra de soldat (en deien un Ros).

Els diumenges dinàvem a les dotze del migdia per poder anar al camp 
de Les Corts. El partit començava a les tres. Si bé ella tenia seient al gol 
nord, jo al gol sud. Aguantàrem els bombardejos. Ella havia vist la pel-
lícula El desfile del amor, que ja pocs mortals ho poden dir. Havíem 
ballat al Grill del Ritz amb l’orquestra de Berard Hida. Llavors encara 
no ens coneixíem. Podria allargar aquesta nota amb més coincidències. 
Però quan m’esclatava la melangia  en veure-la sortir de casa seva 
i lentament anava cap a la Plaça Nova. Hauria desitjat recuperar la 
vivacitat que tenia quan, per Santa Llúcia, els estudiants empaitaven les 
modistes. Ella devia ser una d’elles i jo era un estudiant.

Com el temps ens ha traït! Adéu Teresa.
Rafel Bigorra i Rius

Pastorets
Em considero un expert en el tema dels pastorets. Durant molts anys 
he presenciar el citat espectacle a Calaf, Sabadell, Terrassa, Mataró, el 
Vendrell... Degut a un conjunt de circumstàncies ara passo les festes 
nadalenques a Argentona. 

A l’anar a comprar el diari m’assabento que al Centre Parroquial faran 
unes representacions dels pastorets. Els meus companys de recórrer 
teatres de tot el país ja no surten de casa. Potser si els fessin pel matí 
encara s’hi veurien en cor, però ara....

Com no tenia localitat anticipada he hagut de ser-hi molt abans de 
començar. El teatre és ple. He trobat a molta gent coneguda. El fet 
m’ha donat una nova manera de contemplar els pastorets.

Quan anava per aquests móns de Déu, si a Calaf si a el Vendrell, 
estaves envoltat de gent desconeguda. En canvi a Argentona tant a 
l’escenari com al pati de butaques quasi tots ens coneixíem. 

Un amic funcionari municipal ara és el director d’escena. Aquest bon 
amic, en anteriors funcions, l’he vist canviar les cales municipals, 
primer per un pantaló de pana i espardenyes de veta, vestuari adient 
pel de pare Martinet, el fill pròdig, després vestit de pastor amb la cor-
responent vara anava cap al porta. Al pati de butaques era com estar a 
casa, tot era amics i coneguts, amigues i conegudes.

Una reflexió que en va donar peu a contemplar l’espectacle, i és que al 
Centre hi deu haver manca de gent gran i joves que vulguin fer teatre. 
Excepte Satanàs, Llucífer i Sant Josep ( molt encertat) i algun pastor, 
tot l’altre elenc eren noiets i noietes que ratllaven la innocència.

El meu sempre admirat Sant Miquel era una noia de molt bon veure 
però amb un foc a la boca que va vèncer la supèrbia i maldat d’un 
Satanàs, carregat de mala llet.

Un surt de l’espectacle amb un punt d’esperança, convençut que Sant 
Miquel havia fet una bona feina derrotant el tàndem Satanàs-Lucifer. 
Amb l’afegitó de la victòria sobre els pecats capitals representats per 
uns vailets que encara portaven als llavis la llet de la primera lactància.

Rafel Bigorra i Rius

R.I.P.
CUINATS EL JARDÍ

(dret al treball)

Comunica que funcionaris de 
l’excel·lentíssim Ajuntament d’Argentona 

aplicant “DOBLE RASERO” 
ENS ENVIEN AL JUTJAT

i, cansants de les despeses en advocats i 
fastiguejats de la política municipal, 

ens veiem obligats a 

TANCAR
–2 persones més a l’atur–

Miquel Planells Jalón
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Gràcies a tots els qui llegiu aquest escrit fins 
al final. Pares, mestres, avis, educadors, mo-
nitors, psicòlegs, pedagogs, polítics. Gràcies 
a tots.

Aquest escrit pretén provocar una abraçada. 
Grossa i oberta com la d’un avi que acull, 
donant tot l’amor incondicional, energia vital 
que el revifa quant més dona. Braços més 
oberts, forts, i resolts a S.O.S.tenir... la moral 
i l’entusiasme “de les” anxanetes per coronar 
amb èxit el propòsit i la intenció de la pinya.

Per començar, en educació... el més difícil 
és fer pinya. Què passa amb el cap de colla? 
Amb perdó, senyor Maragall: com pot fer-se 
acord en el sistema educatiu de Catalunya si 
quan ens parla no mira la pantalla de cara, 
de front, amb entusiasme per l’educació, 
amb “garra”, lideratge i determinació com 
requereix el seu càrrec de Conseller?

Com es pot admetre que una llei que reper-
cutirà en la vida dels nostres infants sigui feta 
des de les dèries que espontàniament se li 
vagin ocorrent mentre parla amb sindicats. 
Sobretot, com pot sorgir res de bo des de la 
preeminència del poder polític que no dóna 
temps als mestres, a aquells que en saben, 
de dir què i com millor per a l’educació. Cal 
anar tant de pressa? Per arribar a on? Amb la 
llei, que no hi hagi temps d’integrar-la, amb 
prou feines entendre-la per tenir temps de 
debatre-la i acordar-la “entre” les bases del 
moviment educatiu.

“Des del consens”, i si cal des de la consulta, 
la presentació, la trobada i el debat que es 
mereix el moment de desconcert educatiu en 
què els infants es troben immersos.

Només pors dels pares per contactar i resol-
dre problemes i dubtes amb AMPES, consells 
d’escola... mestres o directors, per por diuen 
de que el resultat de la reclamació pugui 
perjudicar el seu fill. Coses que passen. 

No més mercantilisme psicopedagògic... ni 
pedagògic que interfereix a escola per anar 
a pal·liar l’atur de titulats, pressupostos i 
serveis. 

Com és que l’educació ens costa el doble 
d’un temps ençà i tanta despesa de moment 
només ens ha portat a un fracàs escolar del 
70%?

A l’infant de qualsevol temps, de qualsevol 
cultura, per créixer sa i fort, nomes li ha 
calgut amor o afecte, aliment, aixopluc, abric, 
aigua, aire, alegria i ànims. En resum, algú 
amb qui o per qui viure i créixer i ser més 
feliç que tenint-ho tot. 

Als anxanetes, com molt bé diu en el seu escrit 
en Xavier Peguera, per coronar amb èxit el 
propòsit de la seva colla, els calen bases molt 
apretades, resoltes a que els caigui al damunt 
tot... si els braços oberts flaquegen... al voltant, 
pinya quan més alta, més àmplia i diversa, 
millor. Si cal, ajuntem totes les colles... perquè 

l’infant capti amb la seva pell l’estabilitat del 
castell... sota els seus peus. Ferm, que no 
trontolla i que des de baix una veu que lidera 
li vagi dient “bé”, “ amunt”, “aguantem”, “ tu 
triomfa perquè la vida és teva”.

Cal recuperar, entre tots, conceptes. No tot és 
pedagogia. No tot pot ser considerat criança 
sana. No tot serveix per créixer. 

Es consumeix tant! Cal tants jocs de competir 
que es compren i per als quals ningú té 
temps?

No tot el que ensenya la tele és bo. Per tant, 
si cal, perquè el temps s’esdevingui vida 
o joc o amor, premem el botó. I retro-
bem-nos amb la natura, la terra, la família, 
l’art d’aprendre a aprendre, de la vida, de 
l’experiència...

Ni ser valents serà tan car ni ser covards 
valdrà la pena, diu en SAVINA.

“Els nostres pares no ens entenen, diu un 
nen a l’altre... Clar, pertanyen a una altra 
degeneració” ens diu José An-
tonio Marina en el pròleg 
d’Aprender a conviure.

Pensaments sobre educació

Dolors
Moreno

Cap Pasqua 

sense mona!

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 i divendres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 

ampla de terra a la dreta, gireu 

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

El passat dia 4 de febrer l’Associació de Veïns va organitzar una xerrada-debat sobre la crisi 
de l’educació, amb moltes idees sobre la taula. Dolors Moreno, una de les ponents, i Xavier 
Peguera, moderador del debat, ens exposen en aquesta edició del Banc algunes reflexions 
a l’entorn d’aquest tema. En el proper número comptarem amb la col·laboració de Ricard 
Aymerich i Katy Caballero, els altres ponents de la xerrada. 
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Segueixo amb delit la trajectòria de la Colla 
Capgrossos. M’agrada viure l’emoció des que 
es comença a fer la pinya fi ns que l’anxaneta 
fa l’aleta i es desmunta el castell. Tota la plaça 
vibra, uns es llencen a engrossir la pinya, els 
altres aplaudeixen i fan crits d’ànims, alguns 
aixequem les mans com si poguéssim donar 
un cop de mà....

Aquest és el nostre tòpic que explica i dóna 
resposta a la famosa “crisi de l’educació”que 
l’Associació de Veïns va posar a debat el dime-
cres 4 de febrer.

En paraules de la logopeda Dolors Moreno, 
a Catalunya no hi ha un model pedagògic 
clar: els Caps de Colla (Consellers, Ministres 
i legisladors) ens han desconcertat amb un 
seguit de lleis que no fan “pinya” i els pobres 
anxanetes (els i les alumnes) no tenen clar on 
carai els fem pujar.

També afi rmava que molt sovint les lleis han 
estat escrites “contra” les anteriors i no tenen en 
compte que el sistema l’hem de tirar endavant 
“entre” tots.

L’educació dels infants és un èxit de tota la 
comunitat, cada nen i nena és l’exemple de 
l’anxaneta fent l’aleta, aixecant el braç dalt de tot 
del castell.

Ara, l’escola està malalta, diagnosticava Katy 
Caballero, psicòloga i terapeuta convidada tam-
bé per l’AVA en el mateix debat. Cal repensar 
l’ensenyament perquè ajudi a les persones a 
viure amb harmonia els instints, les emocions i 
els pensaments.

Des de cada Centre escolar, afi rmava en Ricard 
Aymeric, es disposa de sufi cient autonomia per 
arrencar la bona feina.

És difícil? No. Ni menys ni més que fer un 
quatre de nou amb folre i manilles (el castell 
més impressionant que he sentit anomenar). 
Això sí: cal uns quants centenars de persones 
que s’hi vulguin arremangar i faixar, des de 
les Associacions de Pares i Mares, també des 
de totes les associacions culturals i esportives, 
l’Ajuntament, els i les 
docents i.....
que soni la gralla!

La fal·lera castellera (bojos per fer castells)

Xavier Peguera. 
Mestre

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

C/ Molí 15 - 08310 Argentona (BCN)

Tel. 93 797 49 70

Churros
Pollos a l'ast
Pizzas
Platos preparados

Abierto
Sábados: 8.00 h a 15.00 h y 

20.00 h a 23.30 h
Domingos: 8.00 h a 15.00 h
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Amb el descobriment de la penicil·lina per part de Fleming, als anys 
quaranta del segle passat, es va iniciar una carrera de fons entre la 
indústria farmacèutica i els bacteris per veure qui arribava mes lluny. 

Ens explicarem: Les malalties infeccioses, gràcies al poder bactericida 
dels antibiòtics, són de les poques malalties que es curen definitiva-
ment. Els bacteris, com a espècie, per sobreviure a l’acció dels antibi-
òtics posen en marxa una sèrie de mecanismes de resistència enfront 
d’aquests compostos químics. Això els converteix en resistents i els 
permet sobreviure. D’aquesta manera, malalties que es curaven amb 
els antibiòtics més senzills ara deixen de fer-ho per la pèrdua d’eficàcia 
dels medicaments. Fins ara, la industria químico-farmacèutica ha estat 
capaç de sintetitzar noves molècules que recuperaven la capacitat 
de matar els bacteris, encara que amb un cost econòmic elevat. Però 
aquesta lluita contra la capacitat d’adaptar-se dels bacteris cada vegada 
és més difícil perquè els microbis s’han fet molt més resistents i moltes 
vegades multiresistents a l’acció de diverses famílies d’antibiòtics.

El factor que més afavoreix l’aparició de resistències als antibiòtics és un 
mal ús dels mateixos. En veterinària, els antibiòtics s’utilitzen per prevenir 
infeccions i per engreix dels animals, doncs molts antibiòtics obren la 
gana. Imagineu-vos la pèrdua econòmica que suposaria que en una 

granja de pollastres els pollets tin-
guessin una passa de gastroente-
ritis...  Aquests són exemples clars 
del mal ús dels antibiòtics que no 
van ser creats per això.

En medicina, també en fem un mal ús i afavorim l’aparició bacteris 
resistents, quan prenem antibiòtics per tractar malalties víriques (no 
bacterianes) com la grip i moltes faringitis; o bé quan ens autome-
diquem incorrectament amb antibiòtics que tenim emmagatzemats 
a la farmaciola de casa, o quan ho fem a dosis insuficients i durada 
equivocada.

Si volem contribuir a que les malalties infeccioses de causa bacteria-
na continuïn sent fàcilment curables, cal que ens mentalitzem de la 
importància que té un bon ús dels antibiòtics i, per això, el millor que 
podem fer és anar al metge, seguir els seus consells i no pendre’ls pel 
nostre compte.

Ús i abús del antibiòtics

Alba Capdevila Reniu
Estudiant de 2n de Batxillerat.

Josep A. Capdevila
Metge especialista en Medicina Interna.

Des de 1984

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

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31
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DEBAT A L’ENTORN DEL 
COMERÇ A ARGENTONA

Organitza: Associació de Veïns d´Argentona

Divendres dia 22 de maig de 2009 a les 20.45 h

Lloc: Saló de Pedra (Ajuntament vell)

Intervindran:  

Un representant dels consumidors

Un representant els botiguers

Un sociòleg

Un representant de l´administració

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

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

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

Hi tenen cabuda elements dels nostres carrers, passatges, places, avingudes i 
dels indrets de fora del casc, com a les masies, ermites, fonts, urbanitzacions i, 
per descomptat, dels paratges naturals dels quals encara podem gaudir.

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

Com a pista indicarem a cada imatge si l’indret el trobem dins o fora del casc 
urbà.

coneixes la teva

VILA?

Saps on es troba aquest grafi t, Tres años 
sin pintar, que esta fora del casc urbá?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tracta d’un grafi t a la paret de l’antiga fabrica de la Velcro, al carrer de les Parres, amb cantonada amb el carrer Joan XXIII. És un fragment 
de la lletra de la cançó d’Ovidi Montlló “Va com va”, que aparegué a l’elapé Alcoi el 1974. Desconeixem el motiu del grafi t. No obstant creiem 
que les pintades són un acte incívic que transgredeix les normes de convivència.

Si l’heu endevinat felicitats i si no sempre podeu redescobrir-ho de nou.

A tu t'emprenya molt que jo et tingui mania.
Va com va.
A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
Va com va.
A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla.
Va com va.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla.
Va com va.
A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma.
Va com va.
A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma.
Va com va.

A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida.
Va com va.
A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida.
Va com va.
Si jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou.
Va com va.
I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou.
Va com va.
Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient
el va com va,
pensa que sols diré fi ns que més no podré:
Va com vull. Com volem.

La tragèdia de l'exili republicà català
Tàrio Rubio 

El racó del llibre

Aquesta és una obra que parla sobre l’exili de milers de catalans i 
catalanes que van haver de fugir de casa seva, després de la Guerra 
Civil, perseguits per les forces franquistes.

L’autor, que va estar alguns anys empresonat i va passar per diversos 
camps de concentració, ret un homenatge a aquelles persones que 
van lluitar per la llibertat i la democràcia i que, tot i estant lluny del seu 
país, encara ho fan.
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Medicina i salut
Avantatges i inconvenients de les dietes de règim
És conegut per tothom que per 
mantenir un estat nutritiu satisfactori 
i gaudir d’una bona salut, en el cas 
d’un adult normal, cal seguir dietes 
de molt diversa composició i on la 
quantitat total d’aliments i el seu 
contingut en energia sigui sufi cient 
per mantenir un pes corporal cons-
tant, dins dels límits normals per a 
la persona. Per tal que la dieta sigui 
variada ha d’incloure aliments de 
cadascun dels sis grups (fruites, llet 
i derivats, greixos i olis, hortalisses 
i verdures, carns i peixos, cereals i 
llegums). 

Ara bé, quan pensem en “posar-
nos en línia” ens oblidem d’aquest 
coneixement i ens deixem portar 
per la publicitat i la moda de “dietes 
miracle o màgiques” que ens 
asseguren pèrdua de pes ràpid i en 
poc temps. Aquestes dietes, a més a 
més de ser un frau en molts casos, 
condueixen al desenvolupament de 
MALS HÀBITS ALIMENTARIS capaços 
de produir efectes perjudicials per 
a la salut.

No existeix cap aliment capaç de 
produir aprimament. L’objectiu 
principal de les dietes d’aprimament 
consisteix en la reducció del seu 
valor calòric. Però per elaborar-la és 
necessari escollir els aliments que 
la confeccionaran, per tal d’evitar 
que la reducció en el consum total 
d’aliments aporti una quantitat 
insufi cient de nutrients essencials.
La pèrdua de pes és ràpida en els 
primers dies degut a la pèrdua 
d’aigua corporal. L’objectiu és 
perdre greix corporal (necessitem 3 
setmanes per a que el pes perdut 
estigui compost en la seva major 
part de greix i menor proporció de 
proteïnes). Per tant, hem de ser 
conscients que la pèrdua de pes 
en greix corporal pot ser entre 2,0 
kg/mes o 3,0 kg/mes. Durant el 
transcurs de la dieta hem de fer el 
seguiment amb l’especialista i que 
aquest ens eduqui, al mateix temps, 
en hàbits alimentaris saludables que 
s’han d’adquirir.

 S’aconsella que ningú intenti apri-
mar-se pel seu compte, doncs la dieta 

s’ha d’ajustar a les característiques de 
la persona (pes, alçada, edat, sexe, 
hores d’activitat física i intensitat, tipus 
de feina, hores de son).
Les pèrdues de pes no controla-
des poden comportar pèrdua de 
massa muscular (les proteïnes són 
l’estructura del nostre cos) i tampoc 
no ens ensenyen hàbits alimentaris 
saludables.
El dejú prolongat dóna una impor-
tant pèrdua de pes a les primeres 
setmanes. Però amb el pas del 
temps el dejú perd efi càcia com a 
mesura de pèrdua de pes corporal. 
Un dels mecanismes d’adaptació 
de l’organisme a la defi ciència 
calòrica consisteix en la reducció 
de l’activitat física espontània 
(la persona tindrà certa apatia, 
decaïment i modifi cació de la 
conducta), també menys capacitat 
per a mantenir la temperatura 
corporal i/o pèrdua de la regla (en 
noies joves, sobretot). 

Tots aquests canvis es tradueixen 
en una disminució del desgast 
calòric que es donaria en aquella 

persona en condicions normals i, 
per tant, consumint menys calories 
no s’aprimen com abans. Aquest fet, 
junt amb la falta d’aprendre hàbits 
alimentaris saludables, ajuda a que 
el pes perdut es recuperi ràpida-
ment... i després es vol tornar a la 
dieta d’aprimament i entrem en la 
roda de l’efecte io-io”.

En resum, un augment de pes és el 
resultat del consum habitual d’una 
dieta amb valor calòric superior al 
de les necessitats d’energia d’aquella 
persona. I la pèrdua de pes és el 
resultat del consum de dietes amb 
un valor calòric inferior a les seves 
necessitats d’energia.

Griselda Marfà. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
postgraduada en Dietètica i Nutrició Humana.
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C/Gran, 103
08310 Argentona
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 21
Un peó a sèptima es molt peó, però 
ull amb les sorpreses. Com poden 
guanyar les blanques? 
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 20
1.Ch6 ¡¡¡, a2 (Si 1...Txh6; 2 a8=D i taules); 2 Tg7+ amb 
escac perpetu a tota la columna g... Aquest estudi va 
ser ensenyat a Paul Keres durant l´Olimpiada de Skopje 
(1972), i el gran mestre no va saber trobar la solució.

DE DU NA PI NU

VA NI CLI VI D’U

CO MO ALS UN D’O

ONS RIE CIA TIU DI

CRA L·LEC IN TAT ES

Salt del cavall
per Tàrio Rubio

Solució:

Començant per la primera casella, 
seguint el moviment del cavall en el 
joc dels escacs, formeu una oració.

Democràcia és un nucli col·lectiu 
d’una varietat d’opinions individuals

gmarfa@gmail.com



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

L' ESTANC 
DEL MARESME

EXP. Nº 2

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

Gràcies, Argentona!

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

elroure@hotmail.com

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.

aquesta primavera

Pren gelea reial, pol·len, 
llevat de cervesa, 
Echinacea, etc.

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona- Mòbils: 61549 10 65 -63
Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.

REPARACIÓ DE 
CARROSSERIES

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS

El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

Tel. 93 797 02 69 - Fax 93 756 15 05
info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 651 85 80 03



Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

Plaça Nova, 5
08310 Argentona Tel. 93 756 16 01

www.baladia.cat

QUALITAT I PREU
Grans marques en conserves, vins, caves, 

congelats de verdura i peix, formatges, 
embotits, perfums, drogueria, etc.

i pa calent cada 2 hores

C/ Barcelona, 40 - Argentona - Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matí de 8.00 h a 13.30 h i tardes de 17.00 h a 20.30 h
DISSABTES:
Matí de 8.00 h a 14.00 h i tardes de 17.30 a 20.30 h

OFERTES DIÀRIES
SERVEI A DOMICILI

Una bona compra!!


