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C/ Pau Claris nº 15
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I moltes coses més a ...
www.aulamusicargentona.com

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

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

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

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

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

VINE A FER MÚSICA!!!!!!

www.baladia.cat

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

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

Us hi esperem!
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Són sords o es fan el sord? Més val creure això que pensar que per tanoques no saben 
el que es fan. Sí, fa temps que venim denunciant greus mancances i ineficiències de 
govern. I devem tenir raó, doncs ni tan sol se’ns contesta per al∙lusions o millor amb 
solucions. El cas es que dia que passa, problema que s´enquista sense veure cap solució. 
Recordem: can Doro, Piscina, Escoles, Font Picant….. Es veu que estar al govern, només 
serveix per fer currículum  (esperem que calers no¡, tal com està el país), doncs no es 
veu per enlloc cap compromís per voler tirar endavant les coses. Es ben conegut que 
una administració establerta pot funcionar durant un bon temps sense comandament 
directe, només per inèrcia. Això és el que ens sembla que està succeint actualment a 
Argentona: amb govern o sense, no notaríem la diferència. Però el temps passa i els 
problemes perduren… No veiem que quedarà d’aquest govern pel futur, potser la 
inoperància. Amb tanta inactivitat decisòria, el mateix Pallofa va tenir dificultats per 
trobar motius de crítica a favor o en contra, i el seu discurs es va semblar més a una 
crònica rosa que política. Esclar, si no es fa res, res es pot fer malament i criticar. Tampoc 
en la darrera reunió de poble, amb una assistència moderada i participació minsa, es 
varen veure sol∙lucions concretes als problemes crònics

Sortosament i malgrat tot, els vilatans mostren signes d’estar vius. Valguin els dos  
exemples de ganes de fer coses per part de  la gent, que recollim en aquest número: 
una proposta de crear un agrupament escolta i el banc dels aliments. Animen a tothom 
a participar en aquestes iniciatives socials. 

El decurs del temps ens deixa males notícies, com és la mort d’un vilatà. Aquí ens volem 
fer ressò de la figura d´en Ramon Lozano, barber i exemple d´esportista integral i integre 
per  moltes generacions  d’argentonins. Quan fer esport no estava de moda, ell amb 
el seu exemple constant va contagiar aquesta dèria a molta gent. Creiem que seria 
l´hora que aquest exemple es reconegués amb un gest popular i si fos possible amb la  
participació de l´Ajuntament. No es tracta de reconèixer l´activitat d´un club poderós, ni 
els guardons esportius assolits, sinó l´exemple de constància en l´esforç per practicar un 
esport amateur amb l’únic objectiu de tenir un “corpore sano”.

Finalment, no volem acabar sense mencionar el malestar que es percep en el món 
escolar, tant pel canvi de nom d’una escola, per nosaltres totalment injustificat, com per 
l´implantació del horari intensiu o no al IES. Oferim l’espai de la revista pel debat públic 
sobre aquestes diverses opcions.
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L’escoltisme arriba a Argentona
Des del passat setembre un grup de joves està treballant per 
portar l’escoltisme a Argentona.

El Banc de la Plaça s’ha volgut apropar a aquest projecte per 
conèixer-los una mica més.

Com sorgeix la idea de crear un Agrupament Escolta?
Des de fa força temps alguns de nosaltres compartíem la idea 
de tenir un Agrupament Escolta a Argentona, ja que fins ara, si 
volíem aquesta opció, havíem de cercar-la fora d’aquí. Durant 
l’estiu del 2012, per diverses circumstàncies, ens vam anar trobant 
i vam adonar-nos que teníem aquesta inquietud en comú. El que 
al principi era una idea a l’aire, va acabar esdevenint una primera 
reunió el 14 de setembre de 2012.

Per què un Agrupament Escolta?
Perquè un agrupament escolta (o cau, com se li diu 
col∙loquialment) és un espai on es treballa a través d’uns certs 
valors i principis com són la solidaritat, l’autonomia, el contacte 
amb la natura i la participació social. I tenim ganes de posar-ho en 
pràctica amb els infants i joves del poble.

Què es fa en un cau?
Durant l’any, els membres del cau es troben els dissabtes per fer 
diferents activitats, jugar, aprendre i fer servei al poble. A més a 
més, es fan unes quantes sortides de cap de setmana durant el 
trimestre i campaments.

Com us organitzeu?
Ens organitzem seguint el model d’Escoltes Catalans. 
Aquesta associació s’organitza en caps 
(monitors) i un equip de suport. També en 
diferents unitats (grups de infants i joves) 
que inclouen les edats que van des de 1r 
de primària als 18 anys.

Ara que ja sabem què és un cau, ens 
podeu explicar quins passos heu fet fins 
ara?

Primer vam decidir a quina associació 
escolta pertànyer, el nom de l’agrupament i els colors del fulard. 
A més, ens hem trobat regularment per consolidar el grup, amb 
els caps d’Escoltes Catalans que ens estan ajudant en el procés 
i amb altres caps dels caus del Maresme. També hem rebut 
formació específica, hem iniciat tràmits administratius, com 
també la campanya de difusió via facebook (www.facebook.com/
agrupamentescolta.calabrotdargent) i twitter (https://twitter.com/
calabrotargent) i, ara, des del Banc de la Plaça.

Com a curiositat, podríem saber quin és el nom de 
l’Agrupament?
Sí, per descomptat. Hem decidit anomenar-nos “Calabrot 
d’Argent” per què calabrot és un tipus de nus que es fa servir 
tant en el món de l’escalada com en el món mariner, i s’utilitza 
per unir dues cordes. Amb això volem simbolitzar la unió entre 
les persones i el creixement i aprenentatge junts. Ara bé, també 
volíem vincular el nom del cau al poble i gràcies a un article de 

“Guia i Mapa Excursionista”, en què en Joan Coromines i l’August 
le Flamanc parlen sobre l’etimologia d’Argentona, vam saber que 
Argent té origen cèltic i vol dir aigua. Ens va semblar una forma 
simbòlica d’incloure la natura. 

I què és això del fulard?
 El fulard és un símbol de cada agrupament; un mocador de roba 

que porten penjat al coll els membres del 
cau amb els colors que ens identifiquen. Per 
al nostre agrupament hem decidit portar 
el color verd clar de la natura, el grana de 
l’amor i la força i el groc per la riquesa que 
volem tenir com a persona. El grana i el 
groc sobre el verd simbolitzen la senyera 
sobre el nostre país, és a dir, la catalanitat 
característica d’aquestes associacions.

I ja sabeu quan funcionarà?
Bé, ara quan acabem de formalitzar tots els papers 

començarem a fer difusió pel poble mitjançant alguna activitat i a 
finals d’estiu s’obriran les inscripcions per els infants i joves. Tot i 
que també ens queden algunes formacions i sortides internes.

Des d’aquí animem a la gent que sigui major d’edat a participar 
en el cau d’alguna manera, ja sigui com a suport o com a cap 
(monitor).

També estem en un pas molt important, que és la recerca del 
local (part fonamental per la propera obertura) i és, segurament, 
la part més difícil. Si algú de la vila ens vol ajudar per què 
sap d’algun lloc o ens facilita algun contacte, no dubteu en 
contactar, per això i el que faci falta, al següent correu electrònic: 
aecalabrotdargent@gmail.com

Segur que ben aviat tindreu notícies noves, 
moltes gràcies!

Alguns dels joves promotors. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, som: Estel Garriga 
Mateu, Alba Capdevila Reniu, Esther Bravo Güell, Laura Pascual Poch, Alba Castells 
Sánchez, Enric Serras Pujol, Neus Miró i Montero, Ainoa Casanovas Rugama, Miquel 
Nieto Gil, Lorena Moreno Contreras, Miquel Vila Calvo i Cesc Padrós Casabella.

Grup impulsor del 
Calabrot d’Argent

http://www.facebook.com/agrupamentescolta.calabrotdargent
http://www.facebook.com/agrupamentescolta.calabrotdargent
https://twitter.com/calabrotargent
https://twitter.com/calabrotargent
mailto:aecalabrotdargent@gmail.com
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El Banc dels Aliments
El Banc dels Aliments és una fundació benèfica, independent, 
apolítica, aconfesional i sense ànim de lucre que té com a objectiu 
lluitar contra el malbaratament alimentari i contra la fam d’aquí. 

El Banc dels Aliments és una xarxa d’organitzacions no 
governamentals amb presència a diversos països. El primer Banc 
d’Aliments va ser creat a Phoenix (Arizona) el 1966, per iniciativa 
de John Van Engel. El 1984 es va crear el Banc d’Aliments de París, 
el primer a Europa, i el 1987 es va crear Fundació Benèfica Banc 
dels Aliments de Barcelona, per Jordi Peix i Massip, el primer Banc 
a Espanya. El Banc dels Aliments de Barcelona va complir l’any 
passat 25 anys. Actualment hi ha 200 Bancs a 17 països d’Europa, 
dels quals en trobem 52 a Espanya.

La coordinació i gestió del Banc es du a terme gràcies a la 
participació de voluntaris. La feina desenvolupada al si de 
l’estructura es podria resumir a través del concepte de “Cadena 
Solidària”. De fet, gran part de la feina del Banc és recuperar, 
gestionar i distribuir aliments que no es poden comercialitzar, 
però que encara són comestibles. Així doncs, aquesta “Cadena 
Solidària” lluita contra el malbaratament dels aliments i permet 
fer-los arribar a la gent que ho necessiti. Els aliments es reben i es 
distribueixen gratuïtament. 

Els aliments i donacions que arriben al Banc dels Aliments 
de Barcelona provenen de diferents fonts. L’aportació més 
important procedeix de la Unió Europea. Hi ha empreses del món 
agroalimentari que fan arribar al Banc els seus excedents. Cadenes 
de supermercats que guarden a part productes que no poden ser 
comercialitzats i que són encara comestibles, i també entreguen 
les minves de les seves plataformes logístiques. Per altra banda, es 
recuperen aliments frescos de Mercabarna, es transforma fruita en 
sucs i es distribueix fruita i hortalisses de retirada. També es reben 
donacions financeres del món empresarial per al funcionament 
del Banc i de campanyes de recollida d’aliments que organitzen 
a través dels seus empleats. Recollida d’aliments del programa 
de sensibilització a centres educatius. Les persones privades 
poden també fer donacions d’aliments a través de la Web del 
Banc (“Dóna Aliments Online”). Finalment, el Banc dels Aliments 
organitza des dels darrers anys campanyes de recollida d’aliments 
(“Gran Recapte”, “El Tió Solidari”, “Envia la Fam a la Porra”...) que 
serveixen per a fer una crida a la solidaritat més massiva al conjunt 
de la societat.

La distribució d’aliments es fa a través d’entitats benèfiques 
homologades que, per la seva relació directa amb les persones 
necessitades, poden assegurar que els aliments arribin al seu destí 
final. Les entitats receptores del Banc són parròquies (a través 
de Càritas), esglésies evangèliques, menjadors socials, orfenats, 
colònies i casals d’estiu, centres d’atenció a immigrants, a la 
infància, a la tercera edat, d’acolliment, penitenciaris de menors, 
associacions per la SIDA, de malalties cròniques, de drogoaddictes, 
d’ex-reclusos. Al Maresme en aquest moment hi ha 18 entitats 
receptores. A Argentona l’entitat receptora és Càritas.

El Banc dels Aliments de Barcelona té 10 delegacions a les 
comarques barcelonines, a través de les quals s’accedeix a les 
entitats receptores de l’entorn. El Banc dels Aliments de Barcelona 

distribueix menjar de manera gratuïta a més de 300 entitats que, 
al seu torn, el proporcionen a les persones més vulnerables de la 
nostra societat.

El Banc dels Aliments de Barcelona està vivint, avui en dia, el 
moment més crític des de la seva creació. Les xifres parlen per si 
mateixes. El 2009 van ser 70.000 persones qui es van beneficiar de 
l’ajut alimentari; el 2011, van ser més de 114.000 persones que van 
accudir a entitats receptores de l’ajut alimentari proporcionat des 
del Banc i el 2012 han estat més de 125.000.

Durant el 2012 el Banc dels Aliments ha aconseguit una notorietat i 
un reconeixement social considerables, reflectit en diversos premis 
rebuts. Entre els més notoris, la Creu de Sant Jordi, atorgada per 
la Generalitat de Catalunya, per haver estat pioners al nostre país 
en la lluita contra la fam i el malbaratament alimentari i el Premi 
“Príncipe de Asturias de la Concordia”, concedit a la FESBAL, 
federació de la que formem part juntament amb els altres 55 
Bancs dels Aliments de l’Estat.

Xifres del Banc dels Aliments de Barcelona (any 2012)

Voluntaris/-es 191

Entitats receptores 326

Beneficiaris 125.906

Empreses donants 381

Escoles 205

Quilos d’aliments rebuts de la U.E. 3.639.922

Quilos d’aliments recollits al Gran Recapte 1.507.104

Quilos d’aliments rebuts d’altres donacions 5.490.129

Supermercats participants en el Programa de Minves 330

Distribució d’aliments a beneficiaris

Menjadors socials 36 entitats (7.616 beneficiaris)

Repartiment de lots 290 entitats (118.290 beneficiaris)

Per més informació, podeu consultar el 
web del Banc dels Aliments de Barcelona 
www.bancdelsaliments.org.

Banc del Aliments 
de Barcelona
Delegació del 

Maresme

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com
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Record d´en Ramon Lozano Canals, molt 
més que el barber de tota la vida
No es fàcil escriure, encara que siguin quatre 
ratlles, sobre la figura d´un amic i company que 
recentment ens ha deixat. En Ramon Lozano 
Canals, va morir el passat dia 11 de Febrer, a 
l´edat de 65 anys, arran d´una immerescuda 
malaltia. 

Es clar, que ningú mereix cap malaltia, però 
les malalties malauradament ens trien. Però si alguna malaltia no 
havia de patir en Ramon, és la que l´ha conduït a la mort. Com 
s´enten que una persona esportista i amb hàbits sans com els que 
ell practicava, es mori del cor de forma prematura i sense remei? 
Bé, l´atzar és l´atzar i a ell li va tocar patir la raresa d´una malaltia 
cardíaca degenerativa, que gràcies a la seva complexió física atlètica 
i entrenada va poder suportar sense grans estridències fins al final.

He fet aquest preàmbul, per desmentir d´entrada a tots aquells 
que li feien retrets per la seva constància en practicar exercisi físic 
i abstenir-se dels vicis més extens de la nostra societat, com són el 
fumar, el consum abusiu d´alcohol i les farteneres.

En Ramon, fill de barber, ha estat molt més que un dels perruquers 
del poble de tota la vida. Molts hem estat els qui ens hem 
deixat prendre el pel gustosamente per ell. A part del tracte que 
tinguerem a la barberia, que jo freqüentava, amb en Ramón vàrem 
compartir la dèria de practicar esport, més ben dit, en Ramon 
em va encomanar les ganes de córrer i 
esdevenir un corredor de fons. Amb ell 
em vaig entrenar durant anys i gràcies al 
seu exemple i consells vaig aconseguir 
córrer diverses maratons.

En una època que fer atletisme amateur 
era gairebé mal vist, en Ramon ja corria 
carreres de camp a través i curses de 
llarga distància; això sense oblidar mai 
les seves obligacions professionals i 
familiars. Durant la seva vida esportiva, 
en Ramon podia presumir d´haver 

corregut i acabat les primeres 25 edicions 
de la Marató de Catalunya. D´això només en 
podem presumir 4 persones més en tot el 
país. Això vol dir, moltes hores d´entrenament 
fora del horari comercial, dissabtes i 
diumenges, fes sol o gelés. D´això uns quants, 
entre els que m´hi compto, en som testimonis; 
i sinó que li preguntin a en Jordi Costa, o a en 

Josep Gelabert, o a en Josep Mª Molleví, o a en Josep Serra o al 
carter, entre d´altres.

Ara es molt maco sortir a córrer. És la moda del footing, del 
culte al cos i del colesterol. Però quan en Ramon va començar a 
córrrer, es corria per convicció en els hàbits saludables i aquest 
hàbit saludable era considerat com una futesa. D´aquí el mèrit del 
Ramon i serveixin aquestes linees per agraïr-li en nom de molts 
que a part de “pendre’ns el pèl” ens contagiés aquesta dèria i ens 
fes de mestre en la manera de córrer. 

La malaltia l´atacà en el punt més crucial, en el motor de la 
màquina; no obstant això, en Ramon no deixà de fer exercici o 
caminar fins al final. El seu esperit esportista no l´abandonà mai!!.

El record de’n Ramon anirà lligat al de la barberia del carrer gran, 
a tocar del cap de creus, del rovell de l´ou; però per molts la seva 
figura trascendeix a la seva professió, el seu record anirà lligat 

al seu contagiós exemple d´esportista 
integre.

Angelina, Jordi, Francesc i família, en 
Ramon ha deixat petjada en la gent del 
poble més enllà del seu ofici, tal com 
va quedar demostrat en la massiva 
assistencia de gent en el seu comiat. 

Ramon, que allà on estiguis 
segueixis corrent!! Ja ens 
trobarem a la cursa.

En Ramón a l´Avinguda Maria Cristina, 100 metres anbans d´arribar a  la meta. Any 2002 
(Foto: J. Costa)

L´equip d´Argentona que representa al Patronat Municipal d´Esports en la Marató de 
Catalunya 2002:  F. Farré, R. Lozano, JA. Capdevila i J Batlle (Foto: J. Costa)

JA. 
Capdevila 

Morell
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Record de la srta. Pilar Huguet
Aquestes línies són per donar constància de la nostra estima i 
agraïment més profund a la Sra. Pilar Huguet i Rigau “la senyoreta 
Pilar”, que ens ha deixat als 104 anys d’edat.

La Srta. Pilar va venir a Argentona el curs 1939/40 per fer de 
mestra a les nenes de les “Escuelas Nacionales” d’Argentona, que 
avui en dia és l’escola pública Bernat de Riudemèia).

L’any 1968 es va crear una delegació de l’Institut de Mataró a 
Argentona, on nois i noies van començar a estudiar el batxillerat. 
Les seves aules es repartien entre el Centre i el Col∙legi de les 
Monges Franciscanes. Més endavant, l’Institut es va traslladar a la 
casa que ara acull la guarderia Argenins. La Srta. Pilar va passar a 
l’Institut.

El 1970 el poble d’Argentona la va fer Filla Predilecta. Seguidament 
va anar a Barcelona a exercir de mestra fins la seva jubilació.

Volem recordar que durant molts anys va exercir la direcció de 
“Les Escoles” i encara tenim present (amb la seva impecable bata 
blanca) la seva rectitud, professionalitat i humanitat en la seva 
trajectòria, tant en l’ensenyament com en la seva convivència com 
a persona i vilatana.

Totes nosaltres, i molts familiars, recordem amb nostàlgia a la Srta. 
Pilar, sempre disposada a ajudar, amb la seva mirada profunda i 
serena... La recordem tant pel seu suport en l’aprenentatge, com 
pel seu consell humà en els moments més difícils.

Una mestra/educadora que sabia estar sempre en el seu lloc, i en 
aquells temps, això no era fàcil!

Amb la seva professionalitat va fornir una imatge de la nostra 
escola on hi havia educació i respecte per a tothom.

L’ensenyament –que va ser l’eix de la seva vida- i la seva manera 
de ser, van servir per encaminar les nostres vides. És gràcies a ella 
que, de l’escola, en tenim un bon record.

Durant els darrers anys, un grup d’exalumnes (cada vegada més 
nombrós) l’hem estat anant a visitar a València, lloc on ara vivia. 

Cada vegada ens rebia de molt bon grat. Millor dit, ens esperava 
amb il∙lusió!

Recordava tots els moments viscuts, les anècdotes, les famílies, i 
ens reconeixia i reconeixia a tothom... fins l’últim moment!

El seu record ens acompanyarà sempre. Volem donar-li les gràcies 
per la seva dedicació i entrega mentre va exercir la docència al 
nostre poble, i després en el transcurs dels anys quan ja vivia a 
València.

Sempre la recordarem i la portarem en els nostres 
cors Srta. Pilar!

Gràcies, moltes gràcies!

Exalumnes 
de totes les 

edats

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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El prometre és com una beta; si la beta es 
trenca, adéu prometre
Benvolguts Amics del Banc de la Plaça:

La crisi econòmica ens fa estrènyer el cinturó. En l’àmbit de 
l’ensenyament, Argentona tindrà una escola menys a partir de 
l’any vinent. Personalment crec que el centre educatiu que en surti, 
fruit d’aquests canvis, ha de portar el nom del mestre Francesc 
Burniol i que no cal que aquesta elecció passi per un nou procés 
electoral. El prestigi i el nom d’aquest docent el converteixen 
també en memòria històrica d’Argentona. 

No sé perquè aquests dies m’ha vingut al cap la dita “el prometre 
és com una beta i si la beta es trenca, adéu prometre” que deia 
força sovint la meva àvia padrina, nascuda a Breda, un poble 
famós per les olles i cassoles, i que després ho ha estat per una 
telenovel∙la de TV3. No recordo si mai en compliment d’aquesta 
dita m’havia quedat sense regal. 

En l’àmbit de l’ensenyament ens han fet moltes promeses al 
llarg dels darrers anys. El que ha passat a Argentona és que un 
ajuntament democràtic en període de vaques grasses, quan 
España jugava la Champions Ligue de la economia mundial- 
segons deia Zapatero pel setembre del 2009- va proposar a 
l’Administració educativa construir una cinquena escola de 
primària en una de les àrees de creixement del poble. I així va 
ser com es va construir l’escola L’Aixernador, en un principi en 
barracots, esperant que algun dia el projecte definitiu de El Collell 
es materialitzés en la nova zona de desenvolupament del poble.

Però els números són els que són i es preveu que el proper 
curs escolar es tanquin set escoles per manca de matrícula a tot 
Catalunya. Amb aquest panorama tan tètric el mes de febrer de 
2012 salta la notícia que una d’aquestes escoles que es tancarà 
serà L’Aixernador d’Argentona i que els alumnes es fusionaran 
amb els de la Francesc Burniol. 

A partir d’aquí es creen unes Comissions Impulsores de la Fusió 
(CIF) integrades per un equip de cada escola amb la supervisió 
del Sr. Inspector de Zona Sr. Josep Labró. En aquestes Comissions 
es tracten aspectes organitzatius, pedagògics i d’intendència. De 
dues escoles se n’ha de crear una. Les regles de joc les imposa 
l’Administració Educativa que no sap, no pregunta i no es 
preocupa d’esbrinar qui era Francesc Burniol ni si els argentonins 
l’estimaven.

Les converses continuen endavant fins que s’arriba a un procés 
participatiu coordinat pels Serveis Territorials, en el qual 
tothom pot presentar noms per aquesta futura escola nova. Se 
n’arriben a presentar deu, alguns sense solta ni volta. Una condició 
que s’imposa des del poder és que cap escola pot presentar el seu 
nom actual. Ha de sortir un nom completament nou diferent als 
dos fusionats. L’AMPA del Francesc Burniol impugna, amb molt 
bon criteri les votacions al∙legant defectes de forma, i al mateix 
temps presenta signatures a l’Ajuntament a favor que es mantingui 
el mateix nom per a l’escola acollidora de la fusió. Davant de les 
respostes del CEO, de l’AMPA del Francesc Burniol i de la moció 
que presenta la CUP en el ple del mes de febrer, les autoritats 

educatives paralitzen el procés deixant la decisió en mans del nou 
Claustre que com sempre hauran de jugar amb la patata calenta. 

Personalment penso que el nom del mestre Francesc Burniol 
no hauria d’anar a una segona volta electoral, donat que ja 
va guanyar les eleccions per majoria el juny de 1987. El mestre 
Francesc Burniol encarna en si mateix tota una sèrie de valors, 
que són del tot necessaris en una societat postmoderna líquida 
– segons el sociòleg polonès Z. Bauman- que fa que caiguem 
fàcilment en el relativisme. Els valors que encarna aquest docent 
són la integritat, el compromís, la tenacitat, l’esforç, la superació 
personal, l’entrega, la disponibilitat tots ells valors educatius i 
formatius que serviran d’exemple a tot l’alumnat de l’escola. 

Ens hem deixat enredar i hem caigut en el parany dels sentiments, 
per contra on la CIF havia d’ haver posat el focus era en la 
materialització de la fusió i donar resposta a com s’encabiran 
90 alumnes en una escola de doble línia que ja està plena. 
Segurament s’haurà d’habilitar un barracot per encabir els dos 
nivells que s’hauran de triplicar. La CIF havia d’haver deixat ben 
clar al Sr. Inspector que l’escola acollidora no sacrificaria cap 
espai múltiple per encabir nous grups, ni que sigui temporalment. 
Sense unes bones condicions materials i de personal es malmet 
l’educació. La fusió no podrà donar una educació de qualitat, que 
era un dels pretesos objectius de la creació d’una nova escola.

Molt cordialment us saluda,

Joan–Manuel Prat 
(mestre jubilat de l’Escola Francesc Burniol, 1987-2012)

cafeteria

Plaça Nova
Tel. 607 73 55 09 (Àlex)

Argentona
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Les coses pel seu nom
Si l’Administració autonòmica decideix tancar una escola a 
Argentona, d’això se’n diu: retallada que “te crió”.

Si l’Ajuntament fa ben poc o quasi res perquè això no passi, d’això 
se’n diu: badar i quedar-se amb un pam de nas. 

Si als pares dels alumnes de l’escola que es tanca els volen fer 
entendre que no és un tancament sinó que es farà una fusió, etc., 
etc., d’això se’n diu: fer passar bou per bèstia grossa.

Si perquè tothom quedi content  amb la fusió hi canvien el nom 
de l’escola acollidora dels alumnes de la clausurada, i a més diuen 
que és farà un projecte educatiu nou que aglutini els existents i 
ho millori si és possible... d’això se’n diu: portar la gent a l’hort i 
fer-los beure a galet.

Si perquè tot sigui molt participatiu s’engega un procés per canviar 
el nom de l’escola acollidora i així triar-ne un que bla, bla i bla... 
d’això s’en diu: marejar la perdiu.

En definitiva: a Argentona al curs proper es clausurarà l’escola 
“L’Aixernador”. L’Ajuntament s’ha arronsat d’espatlles davant 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i els vilatans 
no hem vist cap acció decidida per impedir-ho. A la comunitat 
educativa de l’Aixernador, a l’AMPA, als alumnes , etc., vist des 
de fora de l’escola, es té la sensació que els han estat marejant, 
fins a vendre’ls la moto, doncs per altra banda, no s’ha vist cap 
manifestació externa del conflicte, almenys que hagi sacsejat una 
mica al poble com fets d’aquest calibre haurien d’haver fet.

I per a acabar de fer la lliura , el conflicte amb el “nom” de la nova 
escola. 

Discussions a part sobre la figura de Francesc Burniol, realment 
entre tots sembla que no atinin a dir realment les coses pel seu 
nom, és a dir:

•	 Tancaran una escola (punt).
•	 Els alumnes –uns setanta i escaig– aniran a l’escola 

“Francesc Burniol”, que ja té aproximadament uns 
quatre-cents alumnes (xifra per cert desconeguda pel 
regidor d’ensenyament, tal com va manifestar a una 
pregunta feta en el Ple de febrer passat). Això és una 
absorció pura i dura (punt).

•	 L’Ajuntament no ha volgut agafar el 
toro per les banyes, i jugar el seu 
paper (punt).

•	 Als vilatans d’Argentona –i 
als directament afectats en 
particular– ens han fet un gol de 
campionat (punt i final).

Consell als lletraferits
Com que els vells no podem donar las exemples, podem donar 
bons consells i aquests van dirigits als molts vilatans que tenen 
l’afició d’omplir papers, siguin poetes, narradors, assagistes, 
etc... Pot arribar el moment que la seva obra sigui un inspirat 
sonet o una prosa poètica i que arribi a la consideració d’una 
tieta que era molt llegida i que li aconselli que enviï alguna de 
les seves creacions a algun dels molts certàmens que se celebren 
al llarg i ample de la nostra geografia: siguin Jocs Florals, Festes 
Majors o per recordar l’aniversari de la mort d’un personatge 
preclar. L’aspirant als llorers literaris anirà enviant obra amb el 
corresponent sobre tancat amb l’exigida plica, ara a un certamen 
de Falset, un seguit de sonets dedicats a una Mare de Déu 
trobada amb devoció al Pallars i unes narracions a la Franja de 
Ponent. Com que els llorers es marceixen i com que els sobres 
que contenien les pliques de les obres no premiades es podien 
recuperar durant un mes a la consergeria de l’Ajuntament o 
l’ateneu en qüestió, l’autor lògicament no anirà a cercar la seva 
obra no premiada. Passarà el termini i el sobre, la plica i el lema, 
un dia anirà a raure a les golfes per tal de ser menjades per rates i 
ratolins. Atipant-se de sonets, narracions i esperances.

Un bon home i bon amic, molt visitat per les muses, furant molts 
anys ha estat enviant obra a tota mena de Jocs Florals, concursos i 
competicions... A més de la dèria d’escriure, a l’amic li agraden els 

animals. S’ha arribat a qüestionar que si no envia obra literària els 
ratolins i les rates es moririen de fam. Ara continua enviant “obra” 
però solament el sobre i un foli on ho hi ha res escrit. 
El full però està impregnat amb un ruixat de xarop 
de taronja vitaminat que, tal com li ha recomanat un 
veterinari, els rosegadors de la família dels murits en 
són molt llaminers.

Joan Culubret i 
Missé i Josep A. 

Capdevila
Pares d’exalumnes 

de l’escola 
“Francesc Burniol”

Rafel 
Bigorra i 

Rius

Participa!
Envia els teus comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com
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Els passats 15 i 16 de gener es van escollir els representants al 
Consell Escolar a l'Institut d'Argentona tant de professorat, PAS, 
alumnat, com de pares i mares.

Paral∙lelament a les eleccions, es va consultar l'opinió de les 
famílies respecte la possibilitat de fer jornada intensiva el curs 
que ve.

La voluntat d'aquesta enquesta és sondejar l’opinió de pares i 
mares respecte la conveniència de sol∙licitar el permís per fer 
jornada continuada tot el curs.

Segons fonts del propi institut, la consulta sorgeix davant el 
compromís, realitzat el curs passat, de consultar a tots els 
membres de la comunitat educativa per tal que el Consell Escolar 
prengui una decisió el més ben fonamentada possible.

Cal tenir present també que per passar a fer horari de 8:15 a 
13:45 tots els dies, cal que tots el sectors del consell escolar hi 
estiguin d’acord. És vital, doncs, que pares i mares expressin la 
seva opinió.

Intentem ara resumir punts a favor i en contra de la jornada 
continuada.

A favor de la continuada: A les tardes els alumnes rendeixen 
menys i hi ha força conflictes. Enguany ja s’han avançat activitats 
extraescolars; l’horari de només matí faria avançar més activitats 
i l’alumnat podria anar a dormir abans. L’horari de tardes, a més 
deixaria de ser tan irregular. Hi hauria un estalvi econòmic en 
electricitat i gas que podria revertir en millores pedagògiques i 
d’equipament.

En contra de la continuada: a 6ª hora els alumnes també 
rendeixen menys. Els alumnes, especialment els més petits, a 6ª 
hora estan cansats i tenen gana. Els alumnes sense control a les 
tardes, que no fan activitats extraescolars, estaran encara més 
temps ociosos.

A nivell pedagògic, no està demostrat que sigui millor una 
organització o l’altra.

Entre presencialment i electrònica hi van participar 300 pares i 
mares amb el resultat de 61%-39% favorable a la intensiva. La 
consulta a l'alumnat va concloure amb un 80% també a favor 
d'aquesta opció, segons informa la pàgina web de l'Institut.

Des de l'Associació de Veïns exhortem a tots els sectors 
representats en el Consell Escolar a continuar debatent el tema, 
ja que l'administració demana que hi hagi un consens unànime 
entre tots els sectors. Creiem que el debat serà enriquidor i 
ajudarà a qüestionar-se: quin és el millor horari per ensenyar-
aprendre? L'edifici de l'Institut no podria posar-se al servei de la 
comunitat a les tardes per oferir els seus espais per organitzar 
activitats engrescadores per als joves: plàstiques, audiovisuals, 
teatrals, musicals, esportives, dansa..... que, sens dubte, ajudarien 
a completar la seva formació amb un caràcter més lúdic? Com 
ha funcionat l'horari intensiu en altres centres que l'han instaurat 
aquest curs: a nivell de resultat acadèmic i, alhora, de satisfacció 
per part dels i les joves i llurs famílies?

El Banc de la Plaça es compromet a seguir informant-vos sobre el 
tema.

L'associació Amics de la Poesia d'Argentona, en la reunió 
de junta del 24 de gener d'enguany, ha pres l'acord de fer 
la primera convocatòria del CERTAMEN LITERARI “VILA 
D'ARGENTONA”. Serà la primera de la segona època ja que 
als anys seixanta del segle passat fou la primera.

Properament es publicaran les bases de les que ja us podem 
avançar que hi hauran quatre premis:

•	 Premi Lina Casanovas al millor poema d'autor o autora 
local, dotat amb 200€ amb el patrocini de l'Associació de 
Veïns i Diploma otorgat pels Amics de la Poesia.

•	 Premi Francesc Burniol, al millor poema d'autor-autora 
menor de 16 anys amb el patrocini del Centre d'Estudis 
Argentonins.

•	 Premi Dolors Monserdà, a la millor prosa poètica. Dotat 
amb 200€ concedits per Gil Cabrespina Tubau (Agent de 
la Propietat Immobiliària i Administrador de Finques).

•	 Premi Esteve Albert, al recull de poemes (12 com a 
mínim), amb una dotació de 400€ el patrocinador 
del qual serà l'Excel∙lentíssim Ajuntament de la Vila 
d'Argentona.

El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi 
acadèmic i literari. En serà el secretari l'il∙lustre poeta 
argentoní, Josep Lladó i Pascual. 

Tots els treballs hauran de ser originals, inèdits i no premiats 
en altres concursos.

L'acte de lliurament de premis es realitzarà, coincidint amb la 
Festa Major de Sant Domènec de 2013, a la Sala Argentona i 
amb actuacions que més endavant anirem informant.

Us animem a participar enviant les vostres composicions i a 
gaudir de l'acte i dels textos que seran dignament publicats.

Consulta a l'Institut Argentona sobre la 
jornada intensiva

Certamen Literari “Vila d'Argentona”
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La Catalunya de l’Esteve Albert
L’estiu del 2011 en Joan Pannon ens va fer a mans un document 
mecanoscrit amb sis escrits inèdits d’Esteve Albert i Corp sobre sis 
destacats personatges de la història de Catalunya: Manuel Serra i 
Moret (1884-1963), Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970), Carles 
Cardó i Sanjoan (1884-1958), Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), 
Joan Peiró i Belis (1887-1942) i Pau Casals i Defilló (1876-1973). 
Posteriorment, a proposta del curador del llibre, Josep Puig, hi 
hem afegit un text dedicat al catedràtic Antoni Comas i Pujol 
(1931-1981), que Albert va escriure amb motiu del seu traspàs.

El llibre, que hem titulat La Memòria de l’Esteve Albert, serà 
presentat la setmana de Sant Jordi a Dosrius i a altres poblacions del 
Maresme. Els ajuntaments de Dosrius, Mataró, Argentona, Pineda i 
Sant Vicenç de Montalt han col∙laborat en l’edició del llibre, que està 
il∙lustrat amb diverses fotografies, algunes de les quals cedides pel 
fotògraf Josep Lluís Pérez-Reus. Una de les alegries d’haver editat 
aquest llibre ha estat la visió d’una filmació realitzada per ell sota la 
direcció d’Esteve Albert a finals dels anys seixanta.

Josep Puig Pla ha realitzat un acurat treball de recerca de tots 
aquells personatges que apareixen en els textos de l’autor i que 
potser avui serien desconeguts per part del públic lector. En les 
notes a peu de pàgina en dóna la informació necessària. Puig 
també ha realitzat el treball d’esmenar errors i de recuperar 
referències que l’autor esmentava però sense reproduir-les en els 
escrits, com ara les referents a una notícia del Diari de Mataró.

Hem tingut també la col∙laboració del Pare Hilari Raguer, al 
qual vam demanar un pròleg però que ens ha obsequiat amb 
un extraordinari i extens treball de reflexió i de recerca sobre 
molts dels temes i personatges que apareixen al llibre. Coincidim 
amb la valoració que fa d’Esteve Albert i amb l’actualitat del seu 
capteniment polític, ara que tenim la Independència a tocar.

Vaig conèixer l’autor entre els 10 i els 17 anys perquè quan tornant 
o anant a Andorra, sovint parava a Oliana –el poble on vaig 
néixer– i parlava amb el meu pare. En una ocasió, el pare em 
va cridar perquè l’Esteve Albert volia donar-me uns papers, es 
tractava d’una publicació d’Estat Català on es parlava de la vinguda 
a Oliana de Francesc Macià procedent de Solsona, en l’etapa 
de propaganda anterior als Fets de Prats de Molló. En l’escrit hi 
apareixia el nom del meu avi Andreu Solé que com a regidor 
d’Oliana el va anar a rebre amb altra gent del poble. Esteve Albert 
ho movia tot, ho sabia tot, era un autèntic nexe de connexió de les 
forces de la llibertat, la veritat i la cultura.

Des de Voliana Edicions, editorial nascuda a Argentona, població 
molt estimada per l’autor, hem cregut que seria molt útil publicar 
aquests textos d’un autor tan important dins l’activisme cultural, 
catalanista i independentista, en la historiografia i en el pensament 
català.

Aquests textos són realment importants perquè completen la 
nostra memòria històrica, començant per la de la ciutat de Mataró 
i el Maresme, on se centren bona part dels episodis que recorda, 
però també la de tot Catalunya; perquè ens forneixen de dades 
sobre els respectius set autors, però també sobre tot un seguit 
d’altres personatges que són també esmentats en l’obra aquí i allà 

–com ara Pompeu Fabra, Pous i Pagès, Josep Irla, Mossèn Cinto 
Verdaguer, Rafael Tasis... entre molts d’altres– i que poden ser poc 
coneguts per part dels lectors; i perquè tot allò que s’hi comenta 
ens ofereix més pistes sobre el pensament, la ideologia i la vida 
extraordinària de l’Esteve Albert, ja que veure quins referents tenia 
i fins a quin punt el van marcar ens ofereix un perfil més complet 
del personatge del que teníem fins ara.

Un llibre no exempt de crítica punyent i polèmica, com 
s’exemplifica en l’article de Fèlix Millet i Maristany o en l’apartat 
sobre Pau Casals, en què Esteve Albert pren partit i fa un jo acuso 
assenyalant clarament les responsabilitats internes. Esperem que 
els historiadors en prenguin bona nota i que els catalans que 
encara avui treballen per la independència ho tinguin ben present.

D’altra banda, com que hom tracta de personatges ideològicament 
i fins i tot vitalment tan diferents ens mostra un ventall amplíssim, 
prou representatiu dels catalans de tota mena: gent catòlica de 
centre dreta catalana moderada com Millet i Maristany, d’un 
perfil molt actual i prou majoritari en certs sectors; escriptors 
cabdals representant del perfil intel∙lectual com Josep Carner, un 
sindicalista revolucionari assenyat com Joan Peiró, un socialista 
catalanista i areligiós com Serra i Moret, un músic català universal 
com Pau Casals, un ideòleg del pensament catalanista com el 
canonge Carles Cardó, un personatge clau de la recerca en llengua 
i literatura catalanes com Antoni Comas... I Esteve Albert enmig 
d’aquest món tan divers, cavalcant sense descans per Catalunya, la 
llibertat, la bondat, la bellesa i la veritat.

Estic convençut –i ho vaig dir públicament en l’homenatge que en 
vam fer l’estiu del 2011 a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de 
Conflent– que la vida del gran Esteve Albert, heterodox i ortodox, 
agitador cultural, druida català... mereixeria tot un film que esperem 
que, en el marc d’una Catalunya lliure, hom tingui 
l’encert de realitzar. Aquest llibre vol ser una 
proposta més per fer-ho possible. Jordi Solé i 

Camardons
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Coses que pasen…

31/12/2012

El discurs del rei i el seu “Annus 
Horribilis”
Un any més el tradicional discurs del rei, aquest cop denota que 
han cercat una forma mes distesa. En un any forçament difícil 
per la Casa Reial, certament un any ben curull per tots el afers 
que els compromet, com el accident de la cacera a Botswana, les 
gestions del seu gendre i per últim el afer de la seva amiga (...) 
Independent a aquets afers, el que ens crida més l’atenció, fou que 
en el despatx del monarca presideix l’estança un quadre del seu 
avantpassat en Felip Vè... a casa nostra a Can Felip es la comuna... 

Per Nadal, com cada any, una nova ediciò 
del Pessebre a Can Doro

31/12/2012

La fi de les 
bosses d´envasos 
d´Argentona Recicla 
Que en farem ara del estoc 
de bosses que tenim? Les 
reciclarem o empaperarem la 
habitació del reciclatge... Crasso 
error per el que es desprèn 
d’aquesta decisió, no han entès 
que el que cal es la reducció i 
no la maximitzió!! 

07/01/2013

Exposició del 
Museu de 
la Pagesia 
d´Argentona
En el transcurs de la 
festa major d’hivern, i en 
Homenatge del que fou 
secretari de l’entitat en 
Francesc Lladó i Tubau, es 
va organitzar una reeixida 
exposició, del recull de les 
eines de la pagesia que de 
forma en dipòsit o cedides 
la gent de la nostra vila ha 
disposat a l’entitat. 
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Participa!
Envia els teus comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

02(03/2013

Xerrada sobre Llengua i Escola
Cultura i Debat organitzà una xerrada de la Consellera Irene Rigau 
sobre Llengua i Escola. La crisi econòmica va fer que no ploguès a 
gust de tothom.

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

23/02/2013

Nevada 
Tal com varem pronosticar els meteoròlegs la nit del 22 al 23 ens 
varem llevar amb la vila coberta per un mantell blanc de neu d’uns 
3 centímetres. 

02/03/2013

Escoltar el Vi
Fou la darrera activitat de l’entitat Amics de la Vinya i el Vi 
d´Argentona, al Saló de Pedra, el acte fou un èxit d’assistència. 
On es procedí a varies lectures d’autors literats que evocaven el 
amaridament del texts amb els diferents vins de la D.O. Alta Alella. 
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A la vista de tots

Els vilatans que estem en el extra radi del 
poble d´ Argentona, Des de fa uns mesos 
estem esposats a patir l´ assetjament 
dels ocupes i els lladres. Els nous 
comptadors de llum que ha instal∙lat 
la companyia elèctrica es un avisador 
constant de presencia o no a las vivendes. 
En el cas de les urbanitzacions els 
comptadors de llum estan al carrer a la 
vista de tothom. I per aquet motiu es la 
meva protesta contra dits comptadors 
dons mentre ja activitat a la vivenda tenen 
un petit llum vermell fen pampallugues. 
Si t´ has d´ absentar duran un període 
llarg i desconnectes tots la electricitat de 
la casa per complet aquet llum vermell 
queda encès permanentment i amb 
molta mes intensitat. Tot un reclam per 
els ocupes i els lladres, Pregaria 
que la companyia poses una solució al 
problema amb breu. Una solució que els i 
dono mentre la companyia posa mesures 
adients es pintar la caixa del comptador 
amb spray Negre. Per tal de que no 
es vegi el llum vermell. Urb. Les 
Ginesteres ( Argentona ). 08310

Xavier Sargatal Cabrespina

Manifestacions amb nens

No és la meva intenció dir que la gent no 
es manifesti, ans el contrari, entra dintre 
de la meva convicció profundament 
democràtica que ve ja de molt lluny i em 
sembla molt bé que s’eduqui als infants en 
aquests paràmetres, però, si així es fa, se’ls 
ha d’explicar cada vegada que acudeixin 
a un acte d’aquest tipus, la raó per la qual 
s’hi va. 

No obstant, con que no sóc pedagog no 
sé quina és l’edat ideal per poder donar 
als nens i nenes arguments d’aquest tipus 
i molt menys assistir a actes d’aquesta 
mena. 

Dit això i suposant que els nens i nenes 
que es manifestaven el divendres 8 de 
març a la porta del Saló de Pedra on 
la Consellera Irene Rigau donava una 
conferència sobre “Llengua i escola” 
sabessin de què parlava, de ben segur 
que no s’haguessin manifestat perquè 
haguessin comprés que ni parlava de 
les finances del Departament ni de 
l’adequació dels centres.

Hagués trobat perfecte que l’assistència 
a aquesta manifestació també s’hagués 
donat el dia que se’n va convocar una 
altra de molt més adient en contra de 
l’atac directe a la nostra educació per la 
denominada Llei Wert i a la que només i 
varen assistir unes 7 o 9 persones, de les 
que ignoro quantes pertanyien a l’àmbit 
educatiu.

Al paràgraf anterior ve a compte perquè 
l’acte de protesta d’ahir, totalment legítim, 
és conseqüència, en bona part, de l’acte 
aquest de les 7 o 9 persones i, això no sé 
si es va explicar prou als nens i nenes que 
xiulaven, als que també s’hauria d’explicar 
que de vegades, o quasi sempre, s’han 
de sacrificar alguns drets individuals en 
benefici dels col∙lectius.

Comprenc el malestar que hi ha pel 
tancament de l’escola l’Aixernador però 
penso que cada assumpte s’ha de tractar 
en el moment i lloc que toca, tanmateix 
espero que aquest escrit no es prengui 

com a critica a ningú en particular, 
senzillament és el que penso.

Enric Traby

El Consell de la Vila

Benvolgut Josep Anton

Comparteixo amb tu que el to del debat 
que es va produir en el plenari del Consell 
de la Vila que esmentes al teu article no 
va ser el més indicat, i que tots, tant els 
representants dels grups polítics com dels 
ciutadans, no l’hauríem d’haver utilitzat.

Com bé dius, a la reunió del plenari del 
Consell de la Vila es va presentar l’informe 
de conclusions de la consulta realitzada 
als vilatans sobre la recollida de la brossa 
domiciliària, informe que ha permès a 
l’equip de govern decidir la modificació 
de la normativa de la recollida. En cap cas 
es va demanar al Consell de la Vila que es 
posicionés sobre el model. Com recordaràs 
en l’ordre del dia no hi havia cap punt en 
aquest sentit. Recorda també que l’ordre 
del dia no el decideix el govern, el decideix 
la Comissió Permanent del Consell que 
està constituït en la mateixa proporció que 
el plenari, lògicament amb un nombre 
inferior de membres.

En tot cas, el que hem de tenir tots ben 
clar és que va ser al Consell de la Vila on 
es va iniciar el procés de consulta i un 
cop finalitzada aquesta, havia de recollir 
els resultats i valorar el com i no el què. 
No em puc imaginar que aquest Consell, 
o qualsevol altre organisme, jutgi la 
opinió dels vilatans. El que sí hem de fer 

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

JA HA 
COMENÇAT LA 
TEMPORADA 
DE PLANTER!!!
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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
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és aprofitar el resultat de la consulta per 
a què tots, tant els partits polítics com 
les associacions o les persones a títol 
individual, es puguin posicionar sobre el 
model i defensar les seves conviccions. I 
ho facin als fòrums que corresponguin, 
en aquest cas al ple municipal, on es va 
prendre la decisió de modificar el model. 
No amb el vist-i-plau del Consell de la 
Vila com es vol fer creure, sinó amb la 
informació extreta de la consulta que es va 
iniciar i tancar al si del Consell.

Deixa’m també fer una reflexió sobre un 
dels comentaris que vas fer a l’article que 
esmentem. Sobre l’afirmació que “en el 
consell no es va a fer política de partit”, 
estic completament d’acord, i aquest 
govern, lògicament, ni en el Consell ni 
enlloc fa política de partit, perquè és una 
obvietat que un govern format per quatre 
forces polítiques no pot representar-ne 
un de sol, i que les decisions que prèn, 
han de ser necessariament debatudes, 
consensuades i acordades. Espero que 
s’entengui el valor que té la capacitat de 
posar-nos d’acord quatre forces polítiques 
tan diferents, i que sovint ampliem a més 
forces, en benefici única i exclusivament 
de fer una Argentona millor. Una altra cosa 

és que, a Argentona, que som quatre gats 
i que tots ens coneixem, es vulgui utilitzar 
el Consell com a altaveu de plataformes 
o candidatures que no governen, 
contaminant el debat necessari, però això 
ja forma part d’un altre capítol…

Un darrer aclariment. Dius al teu 
article que en el consell hi formen part 
representants de tots els grups polítics, 
“però sense veu”. El que no tenen és vot, 
però veu si.

Sobre quina ha de ser la utilitat del Consell 
de la Vila, jo la veig, i espero que tu 
també ho facis en un futur proper, quan 
el Consell maduri i tots tinguem una mica 
més d’experiència, i que també, des de 
la discrepància, entre tots i totes el fem 
créixer.

Molt cordialment 
Vador Casas

Regidor de Participació Ciutadana

El nom de l’escola

Amb fa vergonya aliena sentir els 
comentaris dels pares i politics per el 

nom d’una escola. Jo he trepitxat 3 locals 
diferents durant l´EGB a Argentona amb la 
meva quinta. Tots amb al mateix nom: Les 
escoles. 

Ningú tenia problemes amb els noms. 
Si ens posem tots axi, l’escola Bernat de 
Riudemeia, s´hàuria de dir escola del Sr. 
Tarruella, dons en aquelles dècades erent 
els directors qui manaven.

Un nom no fa l’escola, si no que l’escola 
fa el nom. Deixar les coses com estan es 
el que menys problemes porta. Tots som 
Argentonins, si en el seu dia tot tres locals 
tenien el mateix nom per que ara tan 
d’enrenou?.

Xavier Sargatal Cabrespina

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

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IbèRIC

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

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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El malbaratament dels aliments

Tinc a les mans un estudi de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, publicat per l’Agència de Residus de Catalunya, que 
analitza el problema dels aliments que van a parar a la brossa.

A aquella frase tan sentida (almenys desde que jo era petit) que 
diu “amb les coses del menjar no s’hi juga”, n’hi podríem afegir 
una altra de més dolorosa: “els aliments mai no hauríen d’anar a 
parar al cubell de les deixalles”.

Certament les dades son esgarrifoses i valdria la pena que ens 
aturéssim una mica a pensar-hi:

•	 Anualment a Catalunya van a la brossa (orgànica) 1,18 
milions de tones de residus alimentaris. D’aquesta xifra, 
unes 920.500 tones no es poden evitar ja que es tracta 
de pells de fruita, restes vegetals no comestibles, ossos, 
closques, el marro del café, etc.

•	 La diferència són les 262.471 tones d’aliments que 
segons l’estudi esmentat NO haurien d’anar a la brossa i 
és el que s’anomena com a malbaratament alimentari.

•	 Si sumem les disponibilitats alimentàries de les famílies, 
restaurants, grans superfícies, cadenes de distribució i 
comerços de detall, es malbarata el 7% (equival a 34,9 
kg/habitant/any) del total. Això vol dir llençar el menjar 
que consumeixen mig milió de persones en un any.

•	 I si anem més al detall, el 58% d’aquest malbaratament 
es produeix a les llars (un total de 151.800 tones/any). 
La resta es reparteix entre els altres actors: restaurants, 
bars, supermercats, comerços de detall, mercats 
municipals, etc.

A l’esmentat estudi es fa un detall extens dels diferents punts on 
es produeix aquest malbaratament dels aliments amb les seves 
connotacions particulars. Però m’agradaría posar èmfasi en el 
punt centrat en les llars. Sovint no es posa massa atenció en el que 
es deixa al plat al final d’un àpat. De vegades serà per manca de 
temps, per haber menjat a deshora, o simplement perquè “això no 
m’agrada”, i al final de l’estira i arronsa corresponents, el plat es 
buida al cubell de la brossa.

A tall d’exemple hi ha un aliment que ha perdut la seva dignitat 
ancestral: el pa. De petits ens ho havien explicat i inculcat pel dret i 
pel revés: que si és pecat malbaratar-lo, que “si llences el pa un dia 
et faltarà i no en tindràs” i un llarg etc. Avui veiem ofertes de dues 
“baguettes” al preu d’un pel sol fet de comprar-les a la tarda i no 
al matí. Malauradament sovint part d’aquell pa anirà a la deixalla, 
car no se’n necessita tant, però “com que està d’oferta…”.

A casa de petit cada dia hi havia sopes per sopar i sabeu de 
què eren sempre? de pa, amb un raig d’oli i ben bullides. No es 
malbaratava ni un crostó per sec que fos, ni les engrunes, que 
també anaven a l’olla. Tot això ara són històries d’uns altres temps, 
i només els que tenim una certa edat ens en recordem.

D’altres exemples podríem parlar-ne molt llargament, de ben 
segur. A qui no li sona allò de “no ho vols ara, doncs serà el teu 

sopar”? I també, “per demà, que tindràs més gana”. I aquell plat 
de verdura que no ens feia gaire goig, al final ens l’empassàvem 
amb delit.

És realment greu i molt, que amb la situació actual de moltes 
famílies que feina tenen per poder posar un plat calent un cop 
al dia a taula, per altra banda hi hagi el malbaratament que 
reflecteixen les dades exposades.

La brossa, un cop més, és la radiografia de les persones que la 
produeixen, de la seva manera de fer i comportar-se, i de la seva 
escala de valors.

NOTA: Les dades que figuren a l’escrit han estat extretes de la 
publicació Un consum més responsable dels aliments. Propostes 
per a prevenir i evitar el malbaratament alimentari. Agència 
de Residus de Catalunya. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Desembre del 2012

La nostra brossa de cada dia

Joan Culubret i 
Missé
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Enyoro quan ereu petites

Enyoro quan ereu petites, anyoro a l’estiu la festa major quan tots 
venieu a dinar. A l’estiu, ara aneu a Tailàndia o a les Barbados, per 
dir alguna cosa.

Recordes aquella festa major en la que vosaltres, mentre prenieu 
el café abaix, al pati i a l’ombra dels arbres, jo me’n vaig anar a fer 
una mica de migdiada? T’en recordes? 

Recordes que tu i la Maite vàreu començar a tirar sorra a la meva 
finestra? Jo feia com que no us sentía pero m’estava enfadant. Al 
cap d’una estona em vaig llevar silenciosament, vaig agafar aquella 

manguera del pou que treia aquell doll d’aigua i vaig esperar a que 
tornéssiu amb un grapat de sorra a les mans.

Què dolsa és la venjança…quin riure, quins salts, quins xisclets : 
“Mare, mare, ja, ja, prou!”

No podieu escapulir-vos, la manguera arribava a tot arreu. En 
vàreu sortir com una gallina mullada.

La teva germana, Maite, i la teva mare, Laura, estava abaix sentada 
tranquilament prenent el café i fent-se un tip de riure.

EL RACÓ 
DE LA 
LINA El racó de la Lina

L’ALTRE NOM

Quan signo amb el meu nom allò que intento dir
–hi ha moltes, moltes coses per viure i comentar,
I dir-ho sempre en vers és el que em va a la mida–
ho faig amb el cognom de la paterna arrel:
un nom que estimo tant com vull la meva vida!

De l’altre què se’n fa? La mare, l’altra arrel,
no signa cap meu vers. Serà perquè és el cel
dels místics i els cristians el lloc on ella habita
ja fa molts i molts anys, segons sempre m’han dit,
i no l’he vista més des que era molt petita?... 

Estimo el lloc del néixer, diguem-ne el meu país,
–perdut molt mar endins, allà on no es pon el sol– 
però les meves dues arrels són catalanes:
d’un cap Castelltersol, un poble del Vallès,
de l’altre l’Empordà: ventades i sardanes.

Talment com vull la vida m’estimo l’altre nom:
materna i dolça arrel amb un cognom famós
que m’omple de tristesa i orgull a la vegada
quan penso en aquells homes, els comtes Berenguer,
lluitant pel nostre poble, per l’època daurada

de l’Art, dels “fin amors”, del fabulós progrés
que feu que tot Europa i Espanya ens respectessin.
El triomf d’una Occitània cordial i generosa
cantaren trobadors, princeses i pastors
vivint tots junts l’encís d’una època gloriosa,

feliç, però subtil i breu com l’alegria.
Caigueren els millors i molts capdavanters,
i com que duren poc el goig i les poncelles,
el temps afortunat de nou esdevingué
un somni irrealitzable, llunyà com les estrelles.

Direu que és vanitat si us faig una lloança
d’aquells herois-quixots que obriren un camí
de pau i de progrés? Que ens daren l’heretatge
d’un fabulós destí, volgut i defensat
pels nobles descendents del meu segon llinatge?

Avui, molt més que mai, ens cal seguir lluitant
per fer possible el somni d’aquells herois-quixots... 
En pau, tots junts, tothom i cadascú, incansable, 
vulguem que el triomf futur d’una Occitània d’Or
no torni a ser mai més un somni irrealitzable!

Alfonsa Charles
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Problema núm. 37

Les negres conduïdes per Gari Kasparov obliguen amb una 
jugada a abandonar al blanc (Vesselin Topalov). Quina es 
aquesta jugada tan forta?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 36
La resposta es que no. A 1., d3 (sembla que el peó es imparable, 
pero no),  vegem que pasa si 2.RxT, d2, 3.g4+¡¡¡,  Rxg  (o Rf3) 
obligades; 3.T6+ i 4.T6D parant el peo i guanyant.

Solució i comentaris en el proper número.

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

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

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

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

coneixes la teva

VILA?
Sabríeu a on pertany l’esgrafiat que hi 
ha a la foto?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tractava de la porta forrellada de l’edifici residencial de 1903 d’estil neoàrab de Can Mercader, popularment coneguda per la “Casa 
Mora”. Està ubicada al carrer Baró de Viver, 17.

Pista: Si sou observadors... pertany a la capella d’una església 
singular, situada en el rovell del nucli urbà de la nostra vila.  
Que encara no sabeu d’on estem parlant? Vinga que és molt 
fàcil!

La solució al proper número.

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es
C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

Veniu a provar 
les nostres bicis 

elèctriques!

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

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

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

Pernils, formatges 
i embotits amb 
Denominació d'Origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 114 06 94

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona
Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

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

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona



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

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

Llegeix aquest codi 
amb el teu mòbil i 
coneix tot el que et 
podem oferir

  Obra nova, reformes i rehabilitacions
  Manteniment d’edifi cis i comunitats de 
propietaris

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

Distribuïdors ofi cials del sistema 
d’il·luminació natural SOLATUBE

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

Tel.: 93 756 06 26 – Fax: 93 797 40 17
info@mateu-serveis.com – www.mateu-serveis.com
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