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Editorial

Amb aquest exemplar del Banc de la Plaça que teniu a les mans, encetem un nou 
repte, acostar-nos al centenar de números publicats. Aquesta sembla una fita 

agosarada, de ben segur que ho és, però d’ànim no ens en falta. No sabem fins on arri-
barem, però l’empenta rebuda gràcies als vostres comentaris i les mostres de suport 
arran de la publicació del número 50, ens fan ser molt optimistes. Gràcies vilatans i 
lectors del Banc per la vostra acollida.

En aquest exemplar, que coincideix amb les acaballes de l’estiu, trobareu recollits 
fets referents a la nostra actualitat municipal i festiva recent, com una experiència de 
viatge col·lectiu a terres orientals d’uns quants vilatans.

Ens enfrontem a una tardor, meteorològicament parlant, seca, com ho és la política 
de l’estat. Un govern en funcions (no sabem si dir-ne desgovern) que se sent legitimat 
a no donar comptes a ningú de la seva gestió adduint precisament la seva «provisiona-
litat». Quin contrasentit!! Unes «corts» (diguem-ho així per no tacar la paraula parla-
ment), amb el seus sous i privilegis, que són incapaces d’assolir uns mínims acords per 
formar un govern que doni explicacions dels seus actes. Uns polítics, majoritàriament 
ancorats en el passat, que no se n’adonen que aquesta nació anomenada Espanya, no 
té futur sino es reforma la constitució i la llei electoral. No se n’adonen que fer orelles 
sordes a les aspiracions catalanes (no en diguem mai més problema), basques... no els 
permet, ara per ara, tenir un govern renovat i no en funcions. Quan se n’adonaran que 
cal fer una política que aglutini la gent respectant la seva identitat, en lloc de fomentar 
les diferències tot aferrant-se a una unitat monolítica?

Des l’òptica catalana aquest és un escenari trist i desencisador. Cal buscar el 
mecanisme que ens permeti democràticament decidir el nostre futur. El govern català 
està legitimat a cercar solucions. Molts onzes de setembre han demostrat que tenen 
la ciutadania al seu costat. Ara és l’hora de fer un pas més endavant, per tal de no 
perdre la fe del poble català. Són ja moltes manifestacions multitudinàries, a ple sol, 
calor i dempeus, per ser malbaratades amb picabaralles internes. Ens cal unitat polí-
tica i determinació democràtica. És a dir, un referèndum consensuat i vinculant sobre 
l’autodeterminació del nostre país. No veiem cap altra sortida a l’atzucac actual en el 
que estem. Negar els fets, o fer-ne oïdes sordes (com fa actualment el president estatal), 
no aconsegueix ni aconseguirà desbloquejar la situació, ans al contrari. Ens cal parlar-
ne, valorar-ne els pros i els contres i decidir democràticament. El que digui la majoria, 
informada i lliure, ha de ser vinculant.
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La recuperació  de l’episodi històric de ‘La nit 
de tapar pous’ i el toc a sometent, enllaunat, a 
la Festa Major.
Aplaudim la proposta de recuperar un 

fet emblemàtic popular d’Argentona, 
Vila maresmenca coneguda per les seves 
aigües, fonts, mines i el càntirs. Aquella 
nit del 1883, dies després que la font de 
Sant Domènec hagués deixat de brollar, 
els argentonins a la crida del toc de some-
tent de les campanes, s’alçaren en revolta 
deixant de banda les seves rivalitats, pel 
bé comú, a tapar pous particulars que, en 
temps de sequera, uns veïns irresponsa-
bles, buscant l’aigua a més profunditat, 
foradaren, causant l’estroncament de 
la deu de la font de Sant Domènec que 
proveïa d’aigua a la comunitat. Justícia 
popular que l’inoperant govern hagué 
d’acceptar.

L’acte va tenir lloc en acabat del pregó 
en una actuació a la plaça de l’església, 
portant la gent amb torxes fins a can 
Doro cap a l’inici del correfoc al crit de les 
estrofes compostes pel poeta argentoní 
Pau Gual. «Volem l’aigua, volem l’aigua; 
volem l’aigua a tot el poble perquè ens 
convé a tothom».

Cal felicitar a la regidoria de festes, 
les entitats, artistes i voluntaris que han 
treballat i participat en la representa-
ció, dins el programa de la festa major 
d’aquest episodi significatiu de la història 

de la nostra vila. Els voluntaris que hi 
vam participar ens ho vam passar d’allò 
més bé. Caldrà valorar l’acollida popular 
de l’acte i si valora positivament la seva 
continuïtat.

No em puc estar de dir, però, que trobo 
lamentable que en actes com aquest no es 
pugui sentir el so de les nostres campanes, 
havent de sentir un postís toc de sometent 
enllaunat. Les campanes han tingut i han 
de tenir també ús civil. Des d’aquesta 
finestra toco a sometent per cercar-ne 
una solució, cal que el municipi en pugui 
disposar. Amb el meu respecte pel pensar 
individual del capellà i, si és el cas, del 
bisbat, aquest no pot limitar el servei 
del campanar del poble, ni dependre del 
permís del rector de la parròquia. No, no 
pot ser que al segle XXI en democràcia i 
amb civisme estiguem pitjor que al 1883. 
Les esglésies, més enllà d’acollir el culte, 

haurien integrar-se en la vida diària del 
municipi. Segons el meu criteri, compar-
tit per un gruix important dels vilatans, 
això hauria d’incloure el toc o repicar de 
campanes, penjar una senyera o una este-
lada al campanar, respectant la voluntat 
ciutadana, sense que això representi cap 
menyspreu de la resta d’activitats de l’es-
glésia espiritual i de servei als necessitats, 
però deixant enrere l’església de poder. 

Com volem anar a tapar pous i injus-
tícies? com volem aspirar a construir una 
República catalana, una societat oberta i 
acollidora on s’emmirallin altres comu-
nitats, si no podem ni repicar les nostres 
campanes?

Volem escoltar als quatre vents el so 
metàl·lic i majestuós de les campanes de 
la vila repicar en llibertat.

Lluís Mas i Esquerra 

RECOMANEM...
La gran estafa de las prefe-
rentes. Abusos e impunidad 
de la banca durante la crisis 
financiera en España
Andreu Missé

Aquest llibre és el relat de la més gran 
estafa financera comesa a Espanya, 

que ha afectat a quasi un milió de perso-
nes. Es una crònica de la crisi des de la 

perspectiva dels perdedors.
El relat destaca les multitudinàries mobilitzacions que van ser 

determinants perquè moltes persones poguessin recuperar els seus 
estalvis. Les protestes van propiciar la conscienciació dels jutges, 
que han dictat desenes de milers de sentències condemnatòries 
dels bancs, un esdeveniment sense precedents a Espanya.

Es pot sol·licitar a: llibreries, a contacto@alternativaseconomi-
cas.coop, o al telèfon 936116305

Cançons de Vi 
i de Taverna
El proper dia 29 d’octubre, 

a dos quarts de set de la 
tarda (18:30), tindrà lloc l’acte 
«Cançons de Vi i de Taverna» 
organitzat pels Amics de la 
Vinya i del Vi d’Argentona, 
amb motiu del tast del vi novell 
d’Argentona en el  que actuarà 
el conegut cantant Jaume 
Arnella; durant l’acte tindrà 
lloc també la presentació d’un 
llibre de l’argentoní Joan 
Pannon sobre el món rural 
argentoní, i en particular 
sobre el conreu del vinya en la 
nostra vila. La presentació del llibre correrà a 
càrrec d’en Francesc Rodón i de l’Oriol Marfà.  
Entrada lliure.
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Miscel·lània de la 
Festa Major d’Estiu 

Sant Domingo amb els raïms 
tradicionals

17a Repicatronada

Aixecada de càntirs

Concentració dels Domingos d’Argentona Benedicció de les aigües Renovació del Vot de Poble

Teatre de carrer, amb 
Nàufrags de la Industrial

Espectacle de carrer, 
Rats de CampiQuiPugui

Cursa 
popular

Ofici i relíquia del Sant 
Domingo

Pregó de festa major, a la plaça de l’Església a càrrec de Pepi 
Vila Ibora.

Concert a can Doro, 
amb Pep Lladó
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RETALLS del 

Aquesta vegada he mirat de fer un trencaclosques amb el Llaç 
núm. 6 i 7, de setembre i octubre de 1977.
Fa 39 anys que tres entitats del poble: l’Associació de Veïns, el 
Cine Club i el Llaç d’Amistat (les que conformen El Casal) van 
canviar la visió de com celebrar la Festa Major de Sant Domingo.
Les tres entitats van comunicar a l’Ajuntament que el dia 5 
d’agost es comprometien a organitzar, per a tot el poble, la Festa 
d’aquell dia. 
Les pàgines del Llaç que aquí reproduïm mostren una petita 
crònica, amb explicacions corresponents a l’enfoc de la festa i 
un exemple de transparència: la publicació dels comptes cor-
responents.
Acompanyen aquests textos les dades del cens d’aquell any.
El reportatge fotogràfic fou a càrrec de Manel Zapata, Alfons 
Güell i Agustí Pageo.

Caterina Alsina Parnau
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Les mans clivellades, el ulls petits, la pell 
daurada per hores de sol implacables, 

la barba densa, les arrugues fondes, el 
mocador al cap moll de suor, el somriure 
sincer, el sarcasme sempre apunt. En Joan 
és d’aquelles persones que has d’aprendre 
a escoltar i a concentrar-te bé quan parla, 
perquè a cada frase que etziba hi ha un 
reguitzell d’informació que sempre fa por 
de no arribar a captar i a comprendre. 

Un dia em va dir: «Ves amb compte 
amb el que dius: ets dona, pagesa i regi-
dora, el que diguis es podrà llegir de 
moltes maneres diferents.» Osti tu, no 
sabia que era tantes coses; posades totes 
juntes i alineades fa basarda i tot. Però 
no ho penso pas tenir en compte, això 
no. No m’agraden les etiquetes, i no en 
vull cap. I reivindico enèrgicament els 
homes feministes, els pagesos moderns i 
la política honesta.

De fet tots els pagesos són moderns ja. 
Han sobreviscut als segles i al pes de llosa 
del segle XX, on tot era disbauxa urbanís-
tica i menysteniment als pagesos. Hi havia 
finsitot qui evitava la paraula pagès per la 
connotació pejorativa que a vegades se li 
ha donat: «no sóc pagès jo, sóc empresari 
agrícola», havia dit algú. Caram..., però si 
n’és de bonica la paraula pagès! Si la Cate-

rina Albert aixequés el cap... Els pagesos 
actuals, els moderns, són els meus herois, 
els supervivents de la història i del desen-
cís, els que han perdurat i han sobreviscut 
al pas de les fàbriques, les autopistes i els 
pisos. Perquè tots venim de pagès ances-
tralment; si tirem molt o poc enrere tots 
teníem pares, avis o rebesavis pagesos, 
però els que queden ara són els insistents, 
els que es van quedar, els que varen creure 
en un projecte de vida i ho donen tot pel 
seu projecte. 

Ara en Joan i l’Antonieta es jubilen 
i no puc evitar sentir l’ànima una mica 
esberlada. Ja els toca. Ha arribat l’hora 
de prendre la decisió i ja l’han presa. Es 
jubilen com es jubila qualsevol treballa-
dor, perquè és el que toca, estan cansats i 
ara han de viure amb la tranquil·litat que 
et dóna saber que a final de mes et raja-
ran, molts o pocs, però rajaran; cosa que 
sovint no passa amb el pagès, que mai sap 
què li pagaran, si pagaran o quan.

En Joan i l’Antonieta han viscut per un 
projecte conjunt que ara sembla que s’ha 
acabat. Ho van donar tot pel seu projecte 
i ara cal un relleu, ells ja han fet la part 
que els tocava. Ara cal fer perdurar el pro-
jecte de la terra per als nostres fills i néts, 
perquè han de poder conèixer els gustos 

frescals del tomàquet d’estiu i la intensitat 
de les verdures d’hivern, en tenen el dret i 
nosaltres tenim l’obligació ètica i moral de 
proporcionar-los-hi. Avís per a navegants: 
és una feina dura, fa calor a l’estiu i fred 
al hivern (com ha de ser, coi!), a vegades 
paguen poc les viandes i es treballa moltes 
hores, però malgrat tot, és tan agraïda... 
A tall d’exemple, un grup de pagesos, en 
acabat d’un curs d’emprenedoria van fer 
un grup de whatsapp per mantenir-se en 
contacte; el grup es diu «pagesos feliços». 
Ho trobo tan il·lustratiu per entendre com 
viuen la seva feina... (que no és feina sinó 
forma de vida...) Així que vinga valents, 
qui juga? Qui és la valenta que s’atreveix 
a llançar-se sense xarxa?

Malgrat tot, després de tota una vida 
donada al camp, a la sembra, a aquelles 
pastanagues tan dolces que no oblidaré 
mai, sempre ens quedarà la terra, sempre 
ens hauria de quedar la terra.

I sí, sempre ens quedarà la terra, ens 
quedarà perquè algú l’ha guardat bé, per-
què en Joan i l’Antonieta l’han conservat 
per si algun valent s’hi llança, com els 
guerrers que surten decidits i sense dubtar 
a guanyar, encara que faci por, perquè no 
és valent qui no té por, sinó qui malgrat 
tenir por s’hi llança. 

Molta sort en el vostre nou camí.

Montserrat Matas Oliveras

Sempre ens quedarà la terra...

Diagnòstic  Assessorament  Tractament

GABINET  DE  PSICOLOGIA

Carrer Mestre Falla núm. 2  1r 1a • 08310-Argentona
E-mail: dat.psicologia@gmail.com • Tel. 93-756 10 97

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

Graduat Social i Tèc. Sup. PRL
Dret Laboral, Seguretat Social i Estrangeria

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró

Agent d'assegurances exclusiu 

Organitza:
Associació de Veïns d’Argentona
Associació de Consum Ecològic (Cooperativa La Llavor)

Xerrada - debat 

COM INTERPRETAR LA FACTURA DE LA LLUM i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 21 d’octubre de 2016 — 20 h — Sala de Plens (Ajuntament Vell)

Col·labora: A càrrec de membres del Grup Local 
del Maresme de Som Energia.
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Sobre el transport públic a Argentona
Sr. Director
A més d’un any vista dels fets des-

coneguts que van provocar un canvi 
d’horaris en el transport públic en la línia 
d’autobusos que va a Mataró, junt amb 
la pèrdua de la connexió directa amb La 
Roca i Granollers, i per extensió amb 
Girona i l’aeroport, lamentem que a hores 
d’ara, i després d’haver donat en mà un 
plec de més de tres-centes signatures a la 
regidora de l’àrea d’aleshores, a finals de 
desembre 2015, que s’hi havia interessat i 
ens havia rebut diverses vegades, no se’ns 
hagi donat encara, una resposta convin-
cent. 

Mentrestant, ens hem assabentat pels 
diferents mitjans que ho han publicitat, 
que ha sigut l’ajuntament qui ha fet 
les gestions per posar un servei de bus 
extraordinari durant les nits de Festa 
Major, a fi que els visitants l’hagin pogut 
utilitzar a baix cost (1 euro, quan la tarifa 
normal si no es du T-10, és de 2,15 euros). 
Per descomptat, considerem que ha sigut 
una bona iniciativa, que cal repetir, sem-
pre i quan es respecti el preu de tarifa 
habitual.

Fem un incís, doncs aquí cal pregun-
tar-se si és perquè el jovent del poble no 
fa servir prou el transport públic durant 
la resta de l’any, només utilitzat, en gran 
part, per gent que va a treballar, si és la 
franja d’edat de la gent, el motiu pel qual 
no s’ha emprès encara, cap acció que hagi 
conduit a millorar la situació en aquest 
sentit, tal com hem demanat.

Doncs aquest diferencial econòmic 
negatiu que s’ha produït, que no sabem 
qui ha pagat, ens preocupa, ja que segons 
vox populi i per informacions aparegu-
des en premsa, hem pogut deduir, més o 
menys, que el canvi d’horaris i la reducció 
de les comunicacions a les que ens hem 
referit al començament, ha sigut degut a 

que uns senyors(?), des d’una taula(?), no 
sabem on(?), han fet números i han tret 
la conclusió que el preu que paguem pel 
bitllet en relació amb els quilòmetres d’iti-
nerari i la quantitat de gent que l’utilitza, 
és deficitari.

Però mentrestant, sembla ser que 
aquests mateixos senyors(?) han pres 
la decisió d’invertir recursos (per cert, 
pagats també amb els impostos dels 

argentonins), en autobusos de gamma 
alta, nous de trinca (que valen una pasta, 
que sorprèn, en aquest clima d’auste-
ritat i retallades) en la línia que surt de 
Mataró i va directa a Sabadell, passant 
per Granollers, i durant una bona colla de 
quilòmetres també pel terme municipal 
d’Argentona. Cosa que podria permetre 
acordar, o pactar, la possibilitat d’alguna 
parada en algun lloc del terme municipal, 
ja que per altra banda, no hauria de ser 
tan difícil, doncs el mateix recorregut ho 
facilita.

I què s’ha fet al respecte, des de l’ajun-
tament? Doncs no ho sabem, i creiem que 
ja és hora que ens ho demostrin amb fets. 

Per exemple posant servei d’autobús cada 
mitja hora en hores punta els dissabtes a 
la tarda, els diumenges i festius per anar 
a Mataró i un mínim de connexió lògica 
amb La Roca i Granollers.

Doncs veiem que sí que hi ha diners 
per a transport públic, -diem públic 
perquè suposem que les gestions s’han 
fet amb recursos públics-, puntual, quan 
convé, i lamentem profundament que no 
n’hi hagin per resoldre un problema que 
ja ha estat identificat i que s’està enquis-
tant, doncs afecta la qualitat de vida i 
l’economia de moltes persones, vilatans 
i vilatanes, que usem el transport públic 
habitualment i contribuïm, d’aquesta 
manera, a protegir el medi ambient. 

I també, lamentem la falta de visió 
global dels nostres representants, que 
permeten en ple segle XXI que Argen-
tona, situada estratègicament entre dues 
comarques, hagi quedat desconnectada 
d’una d’elles i que per efectuar qualsevol 
transbord, els argentonins, ens hàgim de 
veure obligats a baixar a Mataró, en un 
transport públic que en prou feines s’ha 
ampliat en els darrers vint-i-cinc anys, 
davant les necessitats de la gent que viu 
a Argentona, que gairebé ha duplicat la 
població.

Així doncs no sabem si podem esperar 
res, però ens agradaria que per una vegada, 
com a mínim, aquesta carta, a més de ser-
vir per donar a conèixer més àmpliament 
les dificultats amb les que ens trobem un 
grup important de vilatans i vilatanes, que 
utilitzant el transport públic contribuïm a 
respectar el medi ambient, servís alhora, 
perquè se’ns escoltés i finalment, se’ns 
atengués com és degut.

Col·lectiu d’usuàries i d’usuaris 
del transport públic
Argentona, Octubre 2016

Lamentem la falta de 
visió global dels nostres 

representants, que 
permeten en ple segle XXI 

que Argentona, situada 
estratègicament entre dues 

comarques, hagi quedat 
desconnectada d’una d’elles

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52 Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA
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L’illa s’obre als nostres ull com una 
dona, jove i fèrtil, frisant per ser mare. 

Qualsevol humil llavor que el vent fa 
ballar cau a terra i s’hi arrela. Les pluges 
monsòniques li confereixen un nivell molt 
elevat de saó i teixeixen un paisatge de 
formes suaus.

Tenim per davant uns dies de desco-
berta del territori i la seva gent.

Només arribar, l’aire calent i humit 
ens omple els pulmons i els afegeix una 
densitat, a estones, insuportable.

Comencem el viatge. Vull pensar que 
ho fem com a viatgers oberts i generosos, 
deixant de banda els tòpics del turista. Últi-
mament, m’angunieja la idea de veure-ho 
tot des del visor de la màquina de retratar. 

La geografia de l’illa està solcada de 
roques espectaculars i de camps de con-
reu, en un equilibri pràcticament perfecte. 
A cada petit llogaret es respira espiritua-
litat i els temples de formes arrodonides 
són plens d’ofrenes, barretes d’encens 
fumejants i flors blanques de frangipani. 
La brisa belluga tot un bé de Déu de dra-
pets de coloraines, com els de les festes 
majors de casa nostra.

Els vilatans, en silenci cerimoniós, 
reciten les seves oracions amb els peus 
nus i les mans juntes davant del pit. 
Imatges del déu els asseguraran una vida 
llarga i harmònica. El budisme, religió 
majoritària a l’illa, conviu amb els temples 
hinduistes i alguna mesquita. Recorrem 

els passadissos, admirem les relíquies i 
compartim per una estona el recolliment 
respectuós dels singalesos. Jo m’atreveixo 
a demanar la intervenció magnànima de 
Buda. Qui sap lo?

Visitem les restes dels moments més 
brillants de la història de l’illa: pedres 
gravades i escultures gegantines, record 
d’èpoques glorioses del comerç d’espè-
cies, i la sensació que la vegetació s’ho 
empassaria tot en pocs anys si no hi 
posessin remei.

Fem camí, moltes hores. 
Aquí no hi ha rotondes, variants ni 

autovies. Les carreteres d’un sol carril 
recorren el país fent ziga-zaga. Cal ser 
pacient.

La circulació, amb aparença caòtica 
si ho mirem amb ulls occidentals, ens fa 
viure amb el cor encongit. Cada revolt i 
cada avançament és un repte. La melodia 
estrident de les botzines dels cotxes i els 
tuc tuc incrementen la sensació de por 
constant. Els vehicles estableixen un 
diàleg complicat però, sorprenentment, 
eficaç. 

Relativitzant el temps, el transport 
públic funciona.

Fem pujada, cap a la muntanya.
De lluny, els pendents dels turons s’es-

tenen per l’horitzó com una flassada feta 
amb bocins de roba, amb totes les tonali-
tats i matisos dels ocres i verds. Els camps 
de té s’escampen arreu. Majoritàriament 
les dones recullen les fulles tendres, les 
deshidraten, les trinxen i les deixen llestes 
per al consum. Aigua bullent, una estona 
de repòs i ja tenim llest el beuratge que, 
encara ara, fa embogir l’imperi britànic. Jo, 
com a bona mediterrània, sóc més de cafè.

A la selva, la vegetació creix arreu i, 
com si patís les altes temperatures, sua. 
Tot és fantàstic, cargols, cucs, papallones 
i sangoneres. Petites cuquetes de color 
marró ataronjat que s’enfilen per la roba 
fins a trobar un foradet on esmunyir-se, 
clavar el queixal i xuclar- nos la sang. 
Fastigoses, ho sento. Per més que m’hi 
esforcés, que no ho faré, em resultaria 
impossible cap sentiment d’amor ni mise-
ricòrdia. Fastigoses, sí.

A ciutat, els mercats són plens de 
parades de fruites i verdures, moltes 
d’elles desconegudes. Aquí es consumei-
xen productes de proximitat. Els singale-
sos fan un menú pràcticament vegà amb 
un xic de peix dessecat. La carn de vedella 
s’ha afegit a la dieta amb l’arribada dels 
àrabs. La llet i els formatges són de búfala. 
Aquests animalons es passegen tranquils 
per tot arreu. No se’ls considera sagrats, 
com a l’hinduisme: se’ls respecta com a 
éssers vius. Això es fa extensiu als gos-
sos que caminen sense destí per pobles i 
ciutats, alguns sans i altres esquelètics i 
tinyosos.

La gent té la pell torrada, els ulls fos-
cos i la mirada profunda. Els somriures 
deixen al descobert dentadures anàrqui-
ques en els adults.

La canalla, amb uniformes blancs i 
ben clenxinats, van i venen de l’escola i, 
en hores concretes, afegeixen un punt més 
de caos a la circulació. La calor, la feina i 

Viatge de Natura  
a Sri Lanka 
Estiu 2016

En terra de 
canyella i te
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la dieta construeixen fesomies amables, 
menudes i esprimatxades.

Som al bressol de la medicina ayur-
vèdica. A instàncies del nostre guia, ens 
avenim a fer-nos un massatge en un cen-
tre local, no a l’spa d’un hotel. Una expe-
riència extraordinària que voldria repetir. 
Una hora i mitja de fregues contundents 
i enèrgiques amb olis essencials. Sembla 
que el cos no em pertanyi. La sauna indi-
vidual fa venir esgarrifances. Ens posen 
en una mena de taüt de fusta amb un únic 
foradet per treure-hi el cap. A dins, un 
llit de fulles verdes i una escalfor humida 
considerable. Ja al llit, a dormir com uns 
infantons.

Anem fent camí.
El jardí botànic és com un oasi que 

ens empeny a respirar profundament. Un 
sol resplendent il·lumina la capçada dels 
arbres, alguns d’ells tan alts que semblen 
voler esgarrapar els núvols. Desenes de 
camins de terra conviden al passeig, al 
relax i al gaudi d’espècies vegetals difícils 
de veure en zones menys humides. Els 
prats perfectament rasurats són l’aixopluc 
de parelles d’enamorats prudents i les 
orquídies mostren, estranyes i femenines, 
les seves robes acolorides.

El tren ens obre camí per entre munta-
nyes i camps de te. Com un cuc mecànic, 

sense les presses del primer món, ens 
porta cap al sud.

Quan arribem a la costa les nits són 
més fresques. L’oceà amenaçador s’acosta 
a la terra, l’acarona i recula. Un serrell 
d’escuma blanca guarneix la platja amb 
petxines, algues i trossos de corall blanc. 
El vent belluga les fulles de les palmeres. 
Des de la finestra, segueixo el joc dels 
esquirols i el crit esfereïdor dels corbs.

La capital sembla a mig fer. Tot és ple 
de bastides i gent treballant. El centre té 
la mateixa aparença que qualsevol cen-
tre: comerços , bancs i oficines de grans 
empreses locals i forasteres. Hi ha algun 
parc força cuidat i grans instal·lacions 
fetes amb la generositat del bon amic 
xinès. La llàgrima de l’Índia ocupa un lloc 
estratègic a l’Índic, en termes de geopo-
lítica.

Sri Lanka és ara un país que viu una 
pau estrenada de fa poc. Mira de reüll 
l’amenaça eterna del veí i es reinventa dia 
a dia. Vol construir el binomi perfecte de 
modernitat i tradició. Ànims!

Torno a casa, amb el cos cansat, els 
peus inflats i regust de menjar d’avió.

Torno a casa, amb l’ànima plena de 
colors, olors i experiències.

Carme Gòdia

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

ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició

• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia

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

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres.  

Envia’ns cartes, notícies, articles, fotos...  
La teva opinió és important.

En paper
Carrer Gran 28 Argentona

Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com
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Amb el convenciment que cal donar a 
conèixer, potenciar i recolzar el sector primari 
de la nostra Vila, avui entrevistem als maso-
vers de Can Pins, situat al veïnat homònim de 
Pins. És una imponent casa senyorial i una 
de les masies més importants del Maresme 
per les seves característiques úniques i per 
haver pogut recollir un historial complet des 
de l’any 1131 (segons el llibre Les Masies del 
Maresme de Lluís Bonet i Garí). 

La casa senyorial, reformada al segle 
XX i d’estil historicista, és de quatre 

cossos. A la part de darrere i enganxat 
al’edifici principal, hi resta l’únic frag-
ment que s’ha mantingut de l’antiga 
masia: un edifici de dues plantes destinat 
a celler que encara serva tot l’utillatge.

Aquest mas pertany a una important 
nissaga en el context històric argentoní, 
dels Pins se’n té notícia des dels segles 
XII al XVII. El darrer propietari fou el 
senyor Antoni Mateu i Nubials.

Avui parlem amb el seu masover, el 
senyor Jordi Esquís i Nicolau, qui ens 
comenta que la masoveria la porten els 
tres germans Esquís i que, per tant, és una 
explotació agrària familiar.

Quants anys porteu fent de maso-
ver a Can Pins? Som la segona generació 
i portem uns quaranta-set anys conreant 
el Sot de Can Pins. 

Quantes hectàrees de terra teniu?  
Disposem de 25 quarteres de terra de 
regadiu, unes sis hectàrees.

Quin tipus d’agricultura empreu?   
La tradicional, la de tota la vida...

Quina és la vostra producció de 
verdures? Espinacs, bleda, col, coliflor, 
raves, api, pastanaga, mongeta tendra, 
enciam, etc. Antigament havíem fet toma-
queres però ho vàrem deixar de fer perquè 
porten molts problemes. Però nosaltres 
vàrem conservar molts anys la llavor del 
tomàquet pometa, l’autèntic, i la vàrem 
donar a uns pagesos del Vallès. També 
cultivem civada i alfals, farratge per als 
nostres cavalls.

Amb quins adobs aboneu els 
camps? Fems de cavall.

Quin sistema de reg empreu? El de 
gota a gota i a voltes el de microaspersió.

Esteu especialitzats en alguna 
verdura? Sí, en carbasses d’hivern. Es fan 
molt grosses i arriben a pesar entre 15 i 
20 quilos.

Tot i que el Sot de Can Pins està 
arrecerat, és difícil cultivar al’hivern? 
Sí, és un problema ja que arribem a tres i 
quatre graus sota zero. 

I amb aquestes temperatures què 
podeu cultivar? Doncs l’únic que podem 
fer són espinacs i cols.

Teniu cultius dins hivernacles? No.
Feu mercats? Sí, i tan! Són els que 

donen sortida a les nostres verdures i 
fruites. Anem a vendre al mercat de Mon-
tornès del Vallès, Sant Pau de Vilamajor, 
Òrrius , Sant Antoni de Vilamajor, Vilas-
sar de Dalt i Cabrils.

Com veieu la situació actual del 
vostre sector? Arronsa les celles i diu: 
Malament! De fet sempre ho ha estat... El 
jovent ho té molt complicat!

Esteu afectats per la sobrevalora-
ció del cadastre en les construccions 
agràries? Que sapiguem no.

Considereu els horts urbans com 
uns competidors ? Inspira i deixa anar 
aire... No, perquè acaben cansant-se i els 
és més barat anar a comprar.

Què en penseu del lloguer de 
finques de sòl agrícola a productors 
extensius?  No hi tinc res en contra. És 
més, millor que la terra es treballi i que no 
sigui erma.

Creieu que fóra possible una 
agrobotiga a la Vila, de venda directa 
o on-line, que donés sortida als pro-
ductes de tots els pagesos d’Argen-
tona? Arronsa les espatlles i diu... Potser 
funcionaria, però hi veig molts problemes 
perquè els pagesos anem a nostres. Tots 
anem a vendre als mercats del voltant i del 
Vallès.

És rendible fer de pagès? Fa un som-
riure torçat i diu amb un cert sarcasme: 
Sobretot és sobreviure i t’ha d’agradar 
perquè el pagès sempre té sotragades i ha 
d’anar sobrevivint com pot i no com vol.

Voleu afegir alguna cosa? Sí,que 
estimem la terra que ens dóna de men-
jar i que estarem treballant-la fins quan 
puguem, tot esperant que tingui un relleu 
Esquís.

Francesc Navarro i Bonamusa

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Can Pins: 
els germans 
Esquís

Els tres germans Esquís

En Jordi Esquís Maria Nicolau, la darrera masovera, la mare dels Esquís
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Ens complau informar-vos que el passat dissabte 1 d’oc-
tubre, al teatre del Foment Mataroní, es va estrenar la versió 
ampliada de la Suite Poemàtica Musical d’Argentona de 
Josep Lladó i Pasqual. El dia 30 d’octubre la podrem gaudir 
a la Sala Argentona dins del Cicle d’Espectacles de Tardor de 
l’Ajuntament d’Argentona. 

També ens complau convidar a totes les persones inte-
ressades a l’Assemblea de l’Associació Amics de la Poesia 
d’Argentona que tindrà lloc el dijous 3 de novembre a les 
7 de la tarda a la Casa Gòtica de la Plaça de l’Església. En 
aquesta assemblea començarem a organitzar el 3r Certamen 
Literari Vila d’Argentona que lliurarà els premis Esteve Albert, 
Lina Casanovas, Dolors Monserdà i Francesc Burniol, en el 
marc de la Festa Major de Sant Domènec 2017. 

També ens proposem col·laborar en el Dia Mundial de la 
Poesia, el 21 de març, conjuntament amb la Biblioteca Muni-
cipal de la Vila d’Argentona. Aprofitem aquest comunicat per 
fer-vos saber que el proper dia 4 de novembre a les 7 de la 
tarda al Centre Cívic Les Esmandies de Mataró tindrà lloc la 
performance poètica «De l’estança a la sala. 4 poetes» en la 
que intervindran els poetes Joan Carles González Pujalte, Joan 
Calsapeu, Albert Garcia Elena i l’argentoní Oriol Marfà, mem-
bre de l’Associació i guanyador de dos premis del 1r Certamen 
Literari de l’any 2015. Entrada lliure. 

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

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

Xurros casolans
Xocolata desfeta
Cornes
Patates...

667 70 70 19

Xurreria Sonia

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

C/Barcelona 46-48 • 08310 Argentona
Tel./fax 93 797 02 70

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

últims dies 
per fer 
calçots i 
carxoferes 
en planta
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A la música ens hi podem acostar de 
moltes maneres i totes elles són 

motiu de gaudi, de reptes i decreixement 
personal. Les estones que estem en con-
tacte amb el nostre instrument ens fan 
una mica més feliços i ens donen, moltes 
vegades, una perspectiva de la quotidiani-
tat una mica més amable. En una paraula, 
ens fa somniar.

La pràctica d’aquest art ens aporta, ja 
sigui des de petits o de grans, beneficis 
tals com el desenvolupament de la memò-
ria i l’oïda, la concentració, la sensibilitat, 
l’adquisició d’un nou llenguatge, els 
hàbits i el compromís de treball, el gust 
per les manifestacions artístiques i l’afany 
de superació. La pràctica d’un instrument 
ens demana que superem aspectes tècnics 
que després en serviran per poder tocar 
aquell fragment o aquell tema que tant 
ens agrada. 

I el que és fantàstic de la música és 
que la podem compartir. 

La podem compartir amb d’altres 
músics sigui quina sigui la formació 
musical, sigui quina sigui l’edat i la 
procedència. I la podem compartir amb 
el públic, per fer-lo ballar, cantar, emo-
cionar...

Fruit d’un projecte pedagògic de l’Aula 
de Música d’Argentona, l’any 2011 neixen 
dues formacions: la BANDA&BAND i 
la LITTLE BAND. Amb l’objectiu que, a 
Argentona, qualsevol nen i nena, jove o 
adult tingués l’oportunitat de compartir 
amb d’altres músics estones, assaigs i 
concerts, i poder fer música plegats. 

Amb un repertori ben ampli, des 
de música de carrer o marching band, 
passant per estàndards de jazz o música 
moderna, la BANDA&BAND i la LITTLE 
BAND participa desde l’any 2011 en la 

vida cultural d’Argentona: Els 3 Tombs, 
cercavila amb els Geganters el 4 d’agost 
per Festa Major, l’Argillà, dia Internacio-
nal de la Música... Aquests concerts apor-
ten una gran motivació a seguir treballant 
i a assolir cada any nous reptes.

Veniu a tocar a la BANDA&BAND i a 
la LITTLE BAND!!!!

Us convidem a tots els que tingueu un 
instrument de banda a venir a tocar amb 
nosaltres. És el moment de treure la pols 
a l’instrument si és que fa temps que no el 
toqueu o d’animar-vos a compartir-lo si el 
teniu en actiu. Tothom té el seu espai en 
una formació que és viva, oberta al poble 
i avança amb pas ferm. 

Fem que la música estigui ben present 
a la nostra Vila i a les nostres vides!!!!!

Eva Carrau
Aula de Música Argentona

LA BANDA&BAND I LA LITTLE BAND
La música per a compartir

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

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

Tenim gelats i 
terrassa!

Tenim gelats i Tenim gelats i 

Dilluns tancat tot el dia. Dimarts tancat a la tarda

 I per Tot Sants, tasteu els nostres panellets

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA
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La memòria històrica
Estic disgustada trista i temorosa del 

camí que estan agafant les coses. La 
memòria històrica es pot explicar de vàries 
maneres, la primera la dels vencedors, la 
segona la que expliquen els perdedors i 
n’hi ha una altra que no expliquenni uns 
ni altres.

Jo vaig néixer l’any 29. Quan va 
començar la guerra tenia set anys, vaig 
passar tres anys amb els republicans, rojos 
o comunistes, anomenem-los com vulgueu, 
per a mi eren tots iguals. Al principi molt 
optimistes, moltes cançons, no passaran! 
Tot eren idealismes.

Aquells defensors de la igualtat i la 
llibertat s’ho varen prendre tan a pit 
que al que tenia tres cases n’hi prenien 
dues, el que estava de lloguer no l’havia 
de pagar. Jo vaig veure matar a un home 
que el portaven en un camió, va saltar 
per escapar-se i el varen abatre a trets al 
carrer davant de tothom. Jo vaig veure 
cremar l’església d’Alcarràs, vaig veure 
un peu de Jesús que després de trencat 
i cremat se’l passaven els uns als altres, 
jo vaig veure com s’emportaven al rector 
del poble al que no vàrem tornar a veure 
mai més.

El riu Segre passa per Alcarràs. En 
un cantó del Segre estàvem nosaltres (els 
rojos) i a l’altre cantó els nacionals. Els 
bombardejos eren continus, el poble era 
una coca, marxaven famílies senceres que 
anaven a masoveries de familiars o amics, 
com més lluny del poble millor. El nostre 
mas era uns dels que estaven més a la 
vora, sortosament només ens va caure un 
obús al corral. 

Després va començar la retirada. 
Passaven els soldats cansats, morts de 
gana, tots anaven campi qui pugui. Un 
dia vam sentir un terratrèmol, com si la 
terra es bellugués, al cap d’una estona 
varen trucar a la porta tres oficials avisant 
que arribava l’exèrcit nacional i que ama-
guéssim a les noies (la tropa de Franco, 
majoritàriament, era formada per moros). 
Jo no havia vist mai tants cavalls, no sé 
el temps que s’hi varen estar, potser un 
any, però si sé que aquella tropa tots eren 
moros, moros que varen violar i matar 
tantes noies i criatures com varen poder.

PER FI LA PAU!!!!

No teníem pa, no teníem patates, 
no teníem oli, no teníem res. Els cavalls 
havien deixat la terra tan dura que sem-
blava asfaltada i treballar-la era suar sang. 
Venia gent de tot arreu i, si trobaven un 
tronxo de col, s’hi tiraven com bojos.

Per fi vàrem collir blat, vàrem fer sis 
sacs de farina però hi havia el senyor 
Franco que a cada poble va deixar els 
seus cacics i a qui tenia sis sacs de farina, 
n’hi prenien quatre i no els hi pagaven. 
Deien que a la capital passaven molta 
gana. Aquell que en deien l’alcalde es va 
comprar tres o quatre cases.

Ja no es va matar ningú més pel carrer, 
hi havien lleis!!! Els detenien, els jutjaven 
i els mataven i, a molts, ni tan sols els 
jutjaven.

Després, de nit, passaven els maquis. 
Qui eren aquells? Els rojos, els republicans? 
Venien armats fins les orelles, aquests 

continuaven amb una guerra que ja era 
perduda i de la que tots ja n’estàvem tips.

Jo em pregunto qui ens va fer més 
mal, qui ens va robar més, els blancs o els 
negres?

Les guerres són un crim contra la 
humanitat que cometen les religions, el 
fanatisme i el poder i crec que és molt 
important que recordem la història perquè 
per més que ens impliquem a esborrar-la 
amb més solidesa sortirà.

No cal que tirem més parets a terra, no 
fos que tiréssim els pantans que va fer en 
Franco i Catalunya s’inundés.

Els màrtirs de la guerra no eren ni els 
rojos ni els nacionals, eren totes aquelles 
piles de soldats. Soldats morts a la vorera 
de les carreteres. Els herois eren aquells 
pares als qui es varen emportar un fill 
sense saber per a qui lluitava i no va 
tornar mai més. Herois eren aquelles cri-
atures que esperaven un pare que no van 
conèixer mai. 

Si hem de recordar alguna cosa, han 
de ser les paraules d’aquest monòlit que 
tan equivocadament heu tirat a terra, amb 
un lema que es va redactar amb tantíssima 
cordura:  

«Que trobin en el seu repòs la Pau que 
la vida els negà. 

A tots als que ens deixaren a conse-
qüència d’un fet que no s’ha d’esdevenir»

(MAI MÉS)

Alfonsa Charles

Velles amigues
Des de fa temps, em plantejo un pro-

blema gramatical. Es el següent: quin 
temps del verb has de conjugar quan 
trobes una vella amistat?, quan han passat 
uns anys, quan de jove era molt bonica. Si 
li dius que era molt bonica, insinues que 
ara la lletjor de la vellesa li ha deformat 
el rostre. Si li dius que ets molt bufona, ho 
trobarà un sarcasme.

Ella cada matí es mira al mirall i 
comprova com al seu cutis, les arrugues li 
van esgarrapant el rostre. Que cada matí 

necessita fer més ús del rouge per avivar 
els seus llavis que l’embalum de la denta-
dura postissa els fa més voluminosos.

Caldria doncs establir un temps del 
verb en que no hi entrés el concepte del 
temps, i valgui la redundància. Un terme 
entremig dels eres i dels ets. Potser

Els lingüistes podrien donar la solució 
per tal de no molestar les antigues amis-
tats. 

La Marlene Dietrich cantava una 
cançó on preguntava: «on han anat a 

parar totes les roses?» Plagiant podria 
escriure: on han anat a parar totes les 
velles amigues, les adorables companyes 
dels nostres dies radiants?

Si alguna vegada tinc notícies d’elles, 
les trobem en el periòdic i el seu nom va 
al dessota d’una creu, comprovant que les 
seves inicials són les mateixes que gra-
vàrem en una soca del parc..., coincidint 
amb les inscrites a la tapa del bagul.

Rafel Bigorra i Rius

el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a

Per assabentar-te de què passa a Argentona i dir-ne la teva.
Envia’ns un correu a revistaelbanc@gmail.com si vols col·laborar-hi o 

publicar-hi la teva opinió sobre els temes que ens afecten a tots.
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Què fem a la  
Plaça de Vendre?
Tots els consistoris des de 1960 han presentat projectes i s’han 

quedat al calaix. Fent una mica d’història i acabada la guerra 
incivil, s’enderroca can Baixeres, que era el cafè teatre de les dre-
tes, quedant un espai lliure.

El 1954 s’urbanitza la Plaça, s’enderroquen les parades de 
fusta (que estaven al costat de Can Doro), i es fan nou parades 
que són les actuals, i enmig queda aquest espai empedrat tan poc 
aprofitat i anti comercial.

Com anècdota, la senyora Carmeta de can Barrau, que venia 
les seves viandes a la plaça, deia «criaré malves més de 40 anys i 
encara parlaran del projecte», i crec que tenia raó.

Tots el pobles tenen el seu mercat municipal, des de Barce-
lona (Sta. Caterina, la Concepció, Sants, Galvany, Sant Antoni, 
Gràcia, etc.), Mataró, Arenys...

Però jo no vull un mercat nou, sinó un projecte des del nucli 
antic i la rehabilitació que s’està fent a la Casa Puig i Cadafalch, i 
exposo el model de l’Ajuntament de Maó, cobert amb una teulada 
de vidre que després serveix per fer festes lúdiques.

Per això deixo que aparelladors i arquitectes facin un projecte 
que combini el comerç i la història, pel bé de la vila.

Josep Famadas Güell

Agraïment

Els amics camperols per l’aportació memorialística d’un 
passat de vinyes i parcers d’una Argentona en el record.

Francesca Albert Salom • Oriol Marfà Pagès • Associació 
Amics de la Vinya i del Vi d’Argentona • Fons documental 
Dr. Caselles- Benaventura Castellet • Julià Pinart Soler -  in 
memoriam • Associació de Veïns d’Argentona • Biblioteca 
Municipal d’Argentona • Revista El Banc de la Plaça • Revista 
Les Fonts • Fons documental de can Calopa • Fons fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya • Fons fotogràfic 
Alfons Güell • Fons fotogràfic de Joan Pannon i Amics de 
la Vinya • Els hereus de can Serra del Puig per suport i casa 
franca per als Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona

Joan Pannon Farré

Rodolins argentonins 
(Per en Manel Brugués i Fossas)

Carrer Gran i plaça Nova, no endebades
són ben bé com carn i ungla ben acabades.
La plaça Nova batega sense entrebanc
mentre la gent gran la fa petar en un banc.
Les mares hi tenen cura dels petits trapelles
que a l’escola no van. Què ferien sense elles?
Els més grans, que a l’escola sí van, 
hi passen moltes estones jugant i jugant.
Des de la seva «parada», mig amagat,
el tramvia aturat s’ho mira tot plegat.
És l’espectador mut de molta qualitat,
rescatat d’un ben antic temps passat.

A Argentona, com a Arbúcies i a Sitges,
les catifes de flors no es fan mai a mitges.
Quan la diada de Corpus desitjada,
és com sempre ben puntual arribada, 
molts argentonins posen fil a l’agulla
i a ningú li dol si un xic es mulla.
Als veïns i veïnes de places i carrers,
no se’ls poden enganxar els llençols
puig han de matinar més que els cargols.
Calen mans i mànigues per fer lluir els esclats
d’una formosa Natura esmicolada a grapats. 
Les catifes seran admirades amb bon ull,
i per a tots seran motiu de joiós orgull. 

Si Corpus és, «l’ou com balla», on és?;
millor saber-ho ara que no després.
Allà on hi ha tants càntirs n’és el museu;
n’hi ha a dotzenes, a centenars, i no deu.
I també hi ha un pati que quasi no es veu; 
és allà on hi balla sense parar l’ou, 
del matí fins al vespre, a quarts de nou.

Lectures a la Terrassa  
de la Rectoria
L a tardor literària d’aquest any, que té lloc els dijous dies 6, 13, 

20 i 27 d’Octubre, a la 7 de la tarda a la Biblioteca d’Argen-
tona, ve acompanyada de lectures a la Terrassa de la Rectoria els 
dissabtes 8,15,22 i 29 d’Octubre, de 12.30 a 13.30.

En aquesta iniciativa, organitzada des del Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell, on també hi col·labora la Biblioteca 
Municipal i l’Ajuntament d’Argentona, hi participen lectors i lec-
tores de diferents edats que compartiran, durant cinc minuts, un 
fragment del text que hagin escollit. Els quals, ens faran cinc cèn-
tims del perquè de la tria, també en el cas que en siguin autors. 

Aquest tast de lectures neix de la idea de donar visibilitat i 
fer més propers autors que potser no coneixem, mitjançant una 
lectura en veu alta que abasta poesia i narrativa. En cada sessió 
comptem amb sis lectors, que ens delectaran amb el text que 
hauran preparat, del que sens dubte, gaudirem.

L’obertura i tancament de cada un dels actes anirà acompa-
nyat d’una pinzellada de música en directe. 

Hi esteu convidats!

Col·lectiu Lectures en veu alta

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

Moltíssimes gràcies volguts amics, 
Joan, Assumpta i Francesc, pels 

vostres elogis publicats a la revista El 
Banc de la Plaça del passat mes de juliol. 
Estimo Argentona i els seus habitants 
com la meva «pàtria xica». Tots ho 
sabeu. Argentona, estimada vila que em 
va acollir com un fill més.

Com podria deixar de fer-ho! Amb 
la seva bona gent, els seus camps, els 
seus boscos, les seves muntanyes...

He plorat els seus morts com a 
meus. He rebut els seus nous infants 
amb alegria. Us estimo a tots i a tots us desitjo el millor!

Una forta abraçada!

Lina Casanovas i Berenguer

EL RACÓ 
DE LA
LINA

LA PÀTRIA XICA

Aquest racó de món tranquil
ha anat perdent el seu perfil
més primitiu, que m’encantava;
ara té un aire de ciutat
perquè els nous temps l’han transformat.
Cal acceptar que tot s’acaba.

Un nen petit, quan va creixent,
deixa de ser tan innocent,
és llei de vida i no ens estranya.
La pàtria xica ha fet igual,
té un privilegi excepcional:
ser prop del mar i la muntanya.

I cada dia es va estenent
i recollint la nova gent
que li diran la “pàtria xica”,
com jo i tants d’altres catalans
o d’estrangers, bons ciutadans
si se l’estimen una mica.

Perquè només l’estimació
de tots plegats, mai l’ambició,
que inutilitza la persona,
farà possible que el progrés,
ben controlat i no en excés,
guardi la vila d’Argentona.

Aquest racó de món volgut
on visc la meva joventut
de cor endins, amb harmonia,
és com si em fos de propietat,
i no és que digui un disbarat;
us ho aclareixo amb poesia.

Forestal
Quan era petit, d’uns deu anys més o menys, un diumenge 

de tardor, pel matí, vàrem anar amb tota la família: avis, pares i 
fills, a visitar un portaavions que estava fondejat enfront del port 
de Barcelona. Es tractava d’un vaixell insígnia de la sisena flota 
nord-americana.

Era un matí de tardor plujós i encapotat amb marejol a la 
mar, vàrem pujar a una golondrina i al sortir de la bocana del port 
vàrem fer rumb al Forestal.

En passar per la bocana, un seguit d’onades van començar a 
balancejar la golondrina i no va parar de moure’s, d’un costat a 
l’altre fins que la majoria de passatgers acabaren marejats i fins i 
tot alguns acabessin vomitant, bo i estant amarrat al portaavions.

En un salt, de la golondrina a una plataforma a peu de l’escala 
que pujava al gran vaixell, vàrem accedir al seu interior.

En aquell temps, al final del franquisme, es començaven a 
tenir relacions internacionals amb els EUA i els ports, com el de 
Barcelona, acollien vaixells de guerra nord-americans i els seus 
mariners omplien les Rambles amb els seus uniformes de color 
blanc. El portaavions Forestal era molt gran i va tenir d’anco-
rar-se fora del port. 

Una vegada a bord vàrem quedar estupefactes al veure la 
quantitat d’avions que hi havia, tant a coberta com en les pla-
taformes inferiors on, per encabir-n’hi més, els avions tenien 
les ales plegades i uns ascensors immensos que feien servir per 
pujar-los i baixar-los.

Dins el vaixell ens vàrem aturar per prendre un refresc i algun 
pastís. Vàrem fer-ho en un dels tres forns de pa que hi havia al 
portaavions on la tripulació era molt nombrosa (uns tres mil sol-
dats) entre oficials, soldats, pilots, mecànics, serveis, etc.

Per millorar la relació entre la tripulació i la població local, 
es varen organitzar una sèrie d’activitats com és un torneig de 
bàsquet i unes desfilades de la banda de músics de la tripulació.

Recordo que a Teià hi va haver un partit de bàsquet en el que 
hi participaven jugadors de la tripulació del portaavions i una 
selecció de jugadors locals i jugadors del Joventut de Badalona.

Abans del partit de bàsquet hi va haver una desfilada de la 
banda musical del portaavions fins l’Ajuntament, on els va rebre 
l’alcalde al front del consistori. 

Memòries i facècies d’un vilatà
per Tomàs Homs
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Problema núm. 51
En aquesta posició, el GMI Yusupof no va veure la conti-
nuació guanyadora. Després de la partida, la computadora 
Deep Though, predecessora de la Deep Blue que va derrotar a 
Kasparov, va trobar la solució. Ho aconseguirà vostè? Juguen 
blanques i guanyen.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema del número anterior:

Les blanques tenen una posició dominant. Les negres pensaven que 
contra Tc7 podrien respondre De8 clavant la torre i «salvar-se», 
però les blanques havien pensat en tot, vegem:
1.Tc7, De8; 2.Ac5!!! i abandonen, doncs si TxA segueix TxA+ i gua-
nyen dama, i si qualsevol altre, TxC condueix al mat en h7.

Solució i comentaris en el proper número.

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

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2016-2017

MUSIQUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRUMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, fl auta travessera, fl auta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

• Classes col·lectives i individuals d'instrument

• Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

• Formacions instrumentals de corda i combo

• Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Campanya d’amortidors i revisions
Oferta en distribucions

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

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 

www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari d'estiu: 
divendres de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

649 465 530 calelieseco@gmail.com
C/ Badalona, 5 
08310 ARGENTONA Tel. 93 756 11 08

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002
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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

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

EL TRAMVIA

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

Panellets per Tots 
Sants



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

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

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

Ácid làctic, Àcid mandèlic, Àcid pirùvic, Àcid Glicòlic

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

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

Or, Xocolaterapia, 100% green, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ioga i gimnàstica hipopressiva

PERRUqUERIA
	Rentar  ..............................................des de 4 €
	Tall ................................................... des de 8 €
	Color  ................................................des de 8 €
	Metxes  ...........................................des de 18 €
	Assecar  ............................................des de 8 €
	Pentinar ......................................... des de 18 €
	Col·lagen  ........................................des de 40 €
	S.O.S  .............................................des de 80 €

presentant aquest anunci

8% Dte. en tots els 
tractaments

Desintoxicació iònica 

8 € 
(preu real 30€)

Carreras Candi, 22 - Argentona

Tel: 930 02 92 74 - 640 15 93 81

info@mesqsalut.com - www.mesqsalut.com

 mesqsalut.argentona

roba interior home/dona/nens
moda dona / complements / roba de la llar

www.mimat-argentona.cat
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

08310 Argentona

G A G I
C O L L E C T I O N

I moltes més marques

VINE A 
VEURE 

EL NOSTRE 
OUTLET! Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 

93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Bona  Festa  Major!

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www


