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Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

Bones 
Festes!

bones festes!!

bones 
festes!

Bones 
Festes!
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ENS ESPERA UN APASSIONANT 2015!!!

Sí, i ho diem amb alegria i esperança.

El 9-N ha estat un èxit total. Han quedat molt clares dues coses. Primera, 
la voluntat democràtica del poble català que ha votat massivament malgrat la 
prohibició estatal; i segona, el gran sentiment independentista de la majoria de 
la població. A pesar d’aquest desig catalanista, el govern central no vol o no 
pot iniciar un diàleg constructiu, i es dedica a incentivar la via judicial. Això 
ens mena cap un full de ruta ple d’incerteses i d’entrebancs, com estem veient 
en les declaracions dels polítics. Clarament ens cal unitat d’acció si volem una 
transició ferma i inequívoca cap un nou estat propi. Això és el què demana 
la majoria de ciutadans de Catalunya, i els nostres polítics hauran d’estar a 
l’alçada.

A nivell local podem dir que el POUM s’està concretant en la seva fase de 
plantejament inicial. Pendents de la seva aprovació inicial, de primera mà hem 
pogut constatar que aquest Pla contempla un creixement i desenvolupament 
municipal, sostenible i harmònic, preservant la identitat i els nostres valors 
mediambientals més preuats. No obstant, cal seguir amb atenció el seu desen-
volupament i concreció.

El Centre Parroquial està celebrant l’any del seu centenari immers en una 
crisi interna que no es nota externament, ja que les activitats que realitza te-
nen molt d’èxit. Convé conèixer la realitat de l’entitat ja que les crisis sem-
pre ofereixen oportunitats de millora, si hi ha voluntat i implicació dels seus 
associats i d’altres vilatans que gaudim del Centru. En l’interior trobareu un 
reportatge al respecte.

Fa un any, tot just per aquestes dates, parlàvem d’un esperançador 2014. 
Aquest ha estat un any políticament mogut i econòmicament trist tot i els 
auguris de recuperació econòmica incipient. L’any que ve se’ns presenta apas-
sionant, almenys per la incertesa i la moguda que es preveu. Desitgem que 
econòmicament la millora sigui palpable. Amb aquest desitjos volem felici-
tar-vos les festes.

Bon Nadal i un pròsper 2015. 
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4936 persones, més del 52% de les 
que ho podien fer, van desa-

fiar les prohibicions i les amenaces i van 
voler expressar la seva opinió sobre el fu-
tur polític d’aquest país que anomenem 
Catalunya.

La voluntat mou muntanyes, així com 
la fe en les nostres pròpies forces, «sigues 
esclau de les teves mans» ens aconsellava 
el poeta Pere Quart-Joan Oliver.

Però l’èxit no només l’hem de reco-
nèixer als polítics tenaços que han guiat 
la nau, pactant la pregunta i trobant la 
manera de deixar parlar al poble. Hem de 
proclamar que sense el decidit suport de 
la societat civil organitzada, el «procés 
participatiu» no hagués gaudit de credi-
bilitat. L’Assemblea Nacional juntament 
amb Òmnium Cultural endegaren la cam-
panya Ara és l’hora a la que s’hi sumaren 
CiU, ERC i la CUP, cridant a la participa-
ció i fonent els recels de més de dos i més 
de tres, que creien que «això no serveix 
de res».

Hem demanat a l’Hermenegild Ca-
mats, el coordinador de l’ANC-Argentona 
que ens valorés el procés i ens exposi les 
expectatives que ha generat el 9N.

BdP. Ens pots fer una valoració de la 
preparació de la consulta?
HC. Podem dir que la consulta fa un any 
que l’estàvem preparant, des que els par-
tits van acordar la data i la pregunta. El 28 
de gener vam presentar el Sr. Martí An-
glada que ens parlà de com ens veuen des 
dels altres països d’Europa. Però és ben 
cert que des de l’endemà de l’11 de setem-
bre, tot es va accelerar.  L’ANC-Argentona 
compta amb gairebé un centenar d’asso-
ciats, amb el seu esforç i la col·laboració 
d’un grup de voluntaris és va tirar en-
davant la campanya  «Ara  és l’hora»: la 
gigaenquesta va arribar a més de 4.000 
llars, es decorà amb llaços grocs el mobi-
liari urbà, es feren cinc xerrades temàti-
ques, la més concorreguda fou amb la De-
gana de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la UB, la Sra. Elisenda Paluzie, a la Sala 
d’Argentona, amb prop de 300 persones.

Hem comptabilitzat més de 3500 tru-
cades a les cases catalanes per part de 
voluntaris argentonins per informar del 
lloc on es podia participar votant. Es va 
fer una bustiada de la papereta i de l’argu-
mentari a totes les cases de la vila.

Quan el Tribunal Constitucional va ad-
metre a tràmit la suspensió de la Consulta, 

es va convocar a tothom davant dels ajun-
taments per a mostrar el desig de poder 
votar. Malgrat la pluja, més de 350 perso-
nes van atansar-se sota el balcó de l’Ajun-
tament on parlaren tots els representants 
locals de les forces polítiques sobiranistes: 
CiU, ERC-Argentcat, IC-l’Entesa, Tots per 
Argentona, CUP i el regidor Sr. Uribe. Fi-
nalment, es llegí el manifest unitari.

Pocs dies abans del diumenge 9 de 
novembre, des d’Argentona per la Inde-
pendència, vam fer arribar el document 
«Carta al món» en el que expliquem la 
situació de Catalunya a persones de tot 
el món. Començàrem per les delegacions 
nacionals d’Amnistia Internacional i vam 
continuar pels diputats del Parlament Eu-
ropeu, traduïda com està en cinc idiomes.

La nit del 8 de novembre l’ANC va 
convocar a tothom a participar a la casso-

lada popular, «un concert» per denunciar 
les coaccions i amenaces del govern espa-
nyol contra la consulta. 

BdP. L’Hermenegild ens lliura l’exem-
plar en català de «La Carta al Món» 
per tal que la puguem difondre en 
aquestes pàgines i convida a tothom a 
compartir-la amb les vostres amistats 
i coneixences fora del país, la web on 
està hostatjada és http://www.argento-
na-x-independencia.cat/?cat=71.

BdP. Com vàreu viure el dia clau, el 
diumenge 9N? 
HC. Del centenar de voluntaris que par-
ticiparen en l’organització de les meses 
a Argentona, només una trentena eren 
membres de l’ANC. La importància de 
l’esdeveniment va fer mobilitzar molts 
voluntaris. Cal esmentar que uns quants 
dels voluntaris de l’ANC –Òmnium i joves 
d’Arran-CUP, va estar recollint signatures 
a les dues portes obertes de l’Institut i en 
una parada de la Plaça Nova, en concret 
es tracta d’una denúncia que properament 
es presentarà davant de l’ONU i del Parla-
ment Europeu per a deixar clar que l’Estat 
espanyol no ens va permetre fer la con-
sulta que s’havia previst fer, on tothom 
hagués pogut expressar la seva opinió 
amb el vot i sense coaccions. Foren 3600 
denúncies sobre un total de 4936 vots. 

Il·lustració 1: L'Hermenegild davant de l'aparador del Sindicat on s'exposen les urnes del 9N que se subhastaran a 
benefici de la Marató de TV3

9N: la força de tot un poble en moviment
Entrevista a Hermenegild Camats, Coordinador d’Argentona per la Independència-ANC
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BdP. Quina és la perspectiva de futur 
de l'ANC, quins objectius s'ha marcat?
HC. Després del 9N es van fer diverses 
sessions de treball a nivell local i comar-
cal per proposar un nou full de ruta. Quan 
la fiscalia va prendre la decisió d’inculpar 
al President i a les Conselleres, l’ANC-
Argentona va prendre la decisió d’autoin-
culpar-se davant del jutjat de guàrdia. El 
diumenge 23 de novembre, una primera 
tongada de 30 persones ja ho van fer, i 
quan, finalment surti la notícia que el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
hagi admès a tràmit la querella, s’organit-
zarà una segona tongada d’autoinculpaci-
ons que tindran, ben segur, un repercussió 
internacional.

El futur es mostra molt esperançador, 
tot i que la feina que tenim al davant és 
molta i l’objectiu que cerquem, que Ca-
talunya esdevingui un estat lliure, el més 
engrescador, caldrà  encara treballar molt 
més del que ho hem fet fins ara. Ara dis-
posem de dos punts forts, el primer l’ex-
periència, la capacitat i la voluntat de 
treballar conjuntament tots junts per un 
objectiu únic , el segon és que ja hem per-
dut la por  i de manera pacífica i democrà-
tica  sortirem les vegades que facin falta 
a manifestar-nos, per reclamar els nostres 
drets democràtics i mostrar a tot el món la 
nostra voluntat de ser com a poble. Érem, 
som i serem.

Finalment el dia 29 de novembre, 
l’ANC va presentar la Declaració de 
Cornellà, que recollia les propostes de 
les agrupacions sectorials, territorials i 
les que estan a l’exterior, i en la qual re-
clamem unes eleccions autonòmiques 
de caràcter plebiscitari que avalin que 
la majoria social del poble català vol la 
constitució d’un Estat català. La data de 
celebració d’aquestes eleccions ha de fer-
se pública el més aviat possible, i que la 
nostra proposta és celebrar-les el proper 
mes de febrer.

Ens hem compromès a treballar per 
fer possible una candidatura que repre-
senti i inclogui totes i cadascuna de les di-
verses sensibilitats socials i polítiques del 
sobiranisme. Així mateix, l’Assemblea ha 
remarcat que és fonamental continuar 
ampliant la majoria social i consoli-
dar la cohesió social.

Com diem en una de les nostres cam-
panyes «Ara és l’hora», volem demanar 
l’ajut i la col·laboració de tots els veïns 
d’Argentona, tots som necessaris i no hi 
ha suports petits, tots són molt valuosos 
i es poden fer dins un ventall molt gran 
de implicació, des de fer unes trucades per 
telèfon de casa estant, redactar i enviar 
cartes, encartellar, fer bustiades, prepa-
rar actes de difusió, convèncer indecisos, 
també podeu col·laborar fent donatius 
i fent-vos socis de l’ANC, recordem que 

no rebem cap subvenció ni ajut econòmic 
i que només disposem dels recursos que 
generen les quotes dels socis.

Els propers mesos seran els més deci-
sius, és per això que calen totes les forces 
que siguem capaços agrupar, Catalunya  
ens espera, no li neguem el nostre su-
port, la recompensa  que rebrem serà, 
amb escreix, molt més gran que l’esforç 
emprat.

La independència és l’arribada al 
punt de sortida, això ha que quedar molt 
clar, els que estem treballant per la inde-
pendència  la  volem  com a eina  i punt de 
sortida per aconseguir un país més  lliu-
re, just i socialment més solidari. No ens 
quedarem a casa i deixarem que les coses 
continuïn com fins ara, de cap manera, 
ja hem perdut la por, estem organitzats i 
sabem treballar units, tenim molta feina 
a fer un cop assolida la independència, 
combatre la corrupció política, garantir 
un lloc de treball, una vivenda digna, 
combatre els desnonaments, suport a 
les persones amb risc d’exclusió social, 
igualtat d’oportunitats,  una sanitat i una 
escola pública gratuïtes i de qualitat... La 
feina és molta i engrescadora per això 
un cop més des de l’ANC us demanem el 
vostre suport.

BdP. Moltes gràcies per les vostres pa-
raules i, fins aviat.

Benvolgut senyor/senyora:
Ens dirigim a vostè per sol·licitar el seu 

suport per tal que els ciutadans de Catalunya 
puguin decidir el seu futur de la manera més 
democràtica possible: votant.

Catalunya és una nació que actualment 
forma part del Estat espanyol, amb una identi-
tat, una llengua i una cultura pròpies; i també 
unes institucions ancestrals –el Parlament i el 
Govern català de la Generalitat-. Dels mil anys 
d’història de Catalunya, set-cents ha estat ple-
nament sobirana i en els tres-cents restants, 
l’anhel de llibertat ha estat inalterable. El desig 
dels catalans de ser amos del nostre propi des-
tí ve, per tant, de molts segles enrere.

El que s’ha de reconèixer a aquesta nació 
és la tenacitat per sobreviure per damunt de 
les adversitats. Una tenacitat que, tres-cents 
anys després del gran desastre que va supo-
sar la pèrdua de la majoria de les institucions 
catalanes, segueix més viva que mai, per re-
cuperar plenament la seva llibertat. No volem 
res que no vulgui qualsevol nació del món.

Després d’una llarga dictadura, els ciu-
tadans espanyols varen aprovar una Consti-
tució amb un model d’autogovern per Cata-

lunya que s’ha mostrat, trenta anys després, 
insuficient per les necessitats actuals. L’Estat 
espanyol, però, no sembla disposat a acceptar 
els mecanismes democràtics que permetrien 
revisar-lo. L’any 2006 els ciutadans de Cata-
lunya varen aprovar en referèndum, un Esta-
tut d’Autonomia on es volia donar resposta a 
les insuficiències que tenia l‘anterior Estatut 
d’Autonomia, vigent des del 1979.

El Partit Popular, que actualment gover-
na a l’Estat, va recórrer aquesta Llei ja refe-
rendada a Catalunya i també aprovada per 
les Corts espanyoles, i el 2010 el Tribunal 
Constitucional va declarar inconstitucionals 
diversos articles, sense tenir en compte la 
voluntat política de la majoria dels catalans. 
Més d’un milió de catalans van sortir alesho-
res al carrer en una manifestació que duia per 
lema «Som una nació. Nosaltres decidim».

L’11 de setembre del 2012 un milió i mig 
de persones van participar en una manifesta-
ció a Barcelona per demanar la independència 
de Catalunya. L’11 de setembre del 2013 més 
d’un milió sis-centes mil varen participar en 
la «Via Catalana per la Independència», una 
cadena humana de 400 km que va travessar 

el país, d’una punta a l’altra. I, finalment, el 
passat 11 de setembre del 2014,  més d’un mi-
lió vuit-centes mil persones es varen tornar a 
manifestar per la independència, omplint les 
dues principals avingudes de Barcelona.

El govern espanyol malgrat tot, segueix 
ignorant la voluntat de la major part de la 
ciutadania catalana, que vol decidir democrà-
ticament el seu futur a les urnes.

Catalunya li demana el seu suport per-
què, en ple segle XXI, pugui exercir la demo-
cràcia i decidir el seu futur,  tal i com ho ha 
fet recentment Escòcia. Li demanem doncs,  
aquest suport, perquè el catalans puguem 
votar. No som ni podem ser lliures, si no ho 
és la nació a la que pertanyem. I Europa i el 
món seran una mica més justos i democrà-
tics si aquest territori anomenat Catalunya 
també pot decidir el seu futur, de la millor 
manera possible. Amb les urnes.

Argentona per la Independència 
Secció local de l’Assemblea  

Nacional Catalana (ANC) 
C/ Doctor Samsó, 15, 3r 2a 

08310 Argentona (BARCELONA)

Carta al món
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Miscel·lània del 9N Per: Francesc Navarro i Bonamusa  

Són les vuit del matí i a fora al carrer, ja hi 
havia gent fent cua per anar a votar. 

El primer vot de la taula 4086G, Tothom 
entra a votar content amb un somriure 
d’orella a orella.

Els voluntaris de la Creu Roja acostant 
la gent amb problemes de mobilitat.

Servei de bus especial per acostar els 
vilatans de les urbanitzacions.

Els membres de la mesa, procedint al recompte 
de vots de la taula 4086G.

L’organització de l’ANC d’Argentona 
calculant l’índex de participació. 

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 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

artesanies do-ver

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

Per a tot el que vulguis emmarcar!

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

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

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

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

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com

bones 
festes!

Bones Festes

Bones Festes!

bones 
festes!
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Aquest és el tercer reportatge de la 
sèrie d’entrevistes dedicades al sec-

tor primari de la vila. En aquesta ocasió 
parlem amb els productors de Ca l’Àni-
ma, antigament anomenada can Queralt, 
situada al veïnat de Sant Jaume de Traià. 
Parlem amb en Jaume Calafell. 

Jaume, quantes generacions de page-
sos porteu treballant la terra? 
Doncs ara amb el meu fill, en Pau, som 
ja la setena generació. Tot va començar el 
1850 quan va venir a aquesta casa en Vi-
cenç Calafell, provinent de Mataró, i amb 
ell va venir el nom de ca l’Ànima a la casa 
que fins llavors s’anomenava can Queralt.

La segona generació fou en Miquel Ca-
lafell Fornells, després l’Anton Calafell 
Abril, el següent fou en Miquel Calafell 
Illa, seguit del meu pare l’Anton Calafell 
Casas, ara sóc jo, en Jaume Calafell Lladó, 
i el que dóna continuïtat és el meu fill, en 
Pau Calafell Albó.

Antigament la nostra finca tenia terres de 
secà on conreàvem la vinya, pèsols i terra 
de regadiu on conreàvem planters de ver-
dures i hortalisses que anàvem a vendre 
al mercat de Granollers. A més, també en-
greixàvem uns quants vedells a l’hivern. 
Però fou el meu pare qui es va dedicar a 
fer planter el que va donar  molta anome-
nada, venia molta gent de la comarca i del 
Vallès.

Quan i per què el canvi d’agricultura 
tradicional a plantes ornamentals?
A partir dels anys 80 vaig introduir el cul-
tiu de la planta ornamental atès que era 
un producte emergent i amb molt poten-
cial de venda, mentrestant el meu pare va 
continuar fent planters d’hortalisses.

La venda i la distribució?  
La producció de plantes ornamentals es 
comercialitza a través de la cooperativa 
Corma que la distribueix per tot Espanya 
i part de França.

Quins adobs empres per fertilitzar les 
plantes? 
Adobs d’alliberament lent que s’incorpo-
ren al substrat abans d’omplir els testos.

Com combateu les plagues? 
Com que la finca es troba aïllada en un 
enclavament de sòl rústic envoltat de pi-
nedes i de petites hortes no patim excessi-
vament de gaires plagues, només del pugó 
a la primavera, que es combat de manera 
natural amb les marietes, que és el seu de-
predador. Només en comptades ocasions 
fem algun tractament fungicida per com-
batre problemes de fongs.

Quin sistema de reg empreu? 
Utilitzem microaspersors que gasten poca 
aigua i fan un reg semblant a la pluja.

Els planters el compreu o els feu 
vosaltres? 
La majoria ens els fem nosaltres a partir 
d’esqueixos i de llavors. Algunes llavors 
cares les donem a un viver perquè ens les 
plantin amb una màquina de precisió. 

Quines plates produïu estacionalment? 
Tardor - Hivern: Pensaments, crisantems, 
Bulbine frutescens, Silantrum, fonoll, 
orenga, Zoysia, Alisum, Sempervirens, 
Drosanthenum. 
Primavera - Estiu: Clavell poeta, Palodos-
sum, Mesem, Ficoide, Silene, Cerastium, 
Mirabilis, alfàbrega, celosia...

Recupereu alguna espècie antiga? 
Sí, concretament la planta Silene autòcto-
na antiga, Mesem pendoli i Sempervirens.

Teniu molts o pocs competidors del 
producte que cultiveu? 
Molts, principalment del sud d’Espanya. 
Andalusia és un fort competidor.

Com veieu la situació actual de vostre 
sector? 
Delicada, estem en un moment de canvi... 
hem d’estar atents a les tendències del 
mercat.

Rebeu subvencions o ajudes del vostre 
sector? 
No rebem cap mena d’ajuda, ni d’aquí ni 
d’Europa. 

Voleu afegir alguna cosa que no hem 
comentat? 
Actualment estem en una situació on tot 
gira en la salvaguarda del medi ambient 
i l’ecologia i els pagesos sempre tenim la 
sensació d’estar molt controlats i vigilats, 
sobretot en l’ús de productes fitosanitaris 
i adobs. Però, per sobre de tot, som page-
sos que estimem la terra... i som els jardi-
ners del paisatge !!

Francesc Navarro i Bonamusa

Ca l’Ànima

Els pagesos de proximitat 
d’Argentona

PEL DRET A DECIDIR SOBRE LA NOSTRA SALUT  
I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA

Dijous dia 8 de gener a les 19:30 h al Saló de Pedra

Projecció del documental Determinants de la salut de SICOM  
(Solidaritat i Comunicació) i presentació de la proposta  

Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya

Ponents: Pep Martí de CAPS (Centre d’Anàlisi i  
Programes Sanitaris) i Pep Cabayol de SICOM 

Seguidament, debat obert amb el públic assistent.

US HI ESPEREM!!
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El passat 6 de novembre, l’AAVV d’Ar-
gentona va ser convocada per l’Ajun-

tament a una reunió de les anomenades 
«sectorials», en la fase d’anàlisi i recollida 
de suggeriments per part de l’equip re-
dactor del POUM, com a fase prèvia a la 
seva aprovació inicial. A la mateixa vam 
assistir-hi uns quants membres de l’AAVV 
i juntament amb el director de l’equip re-
dactor Sr. Esteve Coromines i els regidors 
d’Urbanisme, Pere Móra, i de Participació, 
Salvador Casas, ens van exposar les línies 
bàsiques que portarà aquest nou Pla d’Ur-
banisme a la nostra vila.

En general el pla enfoca un creixe-
ment molt moderat i ponderat, tant en 
l’aspecte d’habitatge com en el d’indús-
tria, enfocant aquests creixements –que 
per altra banda estan regulats per les nor-
matives pròpies d’ell mateix– més en l’in-
crement de densitat que no en l’ocupació 
de nous espais. Així doncs es potenciarà 
l’aprofitament més intensiu de les zones 
industrials ja existents amb normatives 
reguladores que facilitin la instal·lació en 
una mateixa nau –per exemple– de més 
d’una indústria o taller. D’aquesta forma 
no s’ocupa més terreny que segurament 
aniria en detriment de sòl agrícola.

Pel que fa als habitatges, tot i que la 
normativa marca que hi ha d’haver un cert 
creixement, aquest s’enfocarà en una ma-
jor densificació de les àrees que tenen actu-
alment habitatges unifamiliars i en parcel-
les d’una certa dimensió. Això es tradueix 
en que es regularà la possibilitat de desdo-
blar habitatges unifamiliars en dos o tres, 
depenent dels factors abans esmentats.

D’aquesta manera, el que s’havia 
plantejat en les alternatives de l’Avanç de 
Pla, queda una mica més concretat. Per 
exemple hi havia una zona de possible 
qualificació de «residencial» al costat del 

Viver, que es desestima i continua com a 
agrícola. També una àrea que allargava el 
Polígon Industrial Nord, queda reduïda 
i no afectaria les explotacions agrícoles 
existents.

També vam parlar de temes més pun-
tuals i no per això menys importants, com 
són:

El Collell: Aquí s’aposta per a mante-
nir la classificació però proposant el seu 
desenvolupament en dues fases i amb el 
bon criteri de no començar la segona fins 
que la primera no estigui acabada. Lògi-
cament la primera fase contemplaria el 
desenvolupament de la zona més propera 

a l’actual nucli urbà –sector més al vol-
tant de cal Coix i can Volart i carrer Mont-
seny–. La segona, en el cas d’haver-se de 
desenvolupar, ja seria més cap al torrent 
del Collell. Això lligat amb la vialitat que 
s’hauria de projectar en aquest sector i 
que podria donar un sortida al trànsit ro-
dat pel cantó nord de la vila.

La Velcro: quedarà com a equipament 
al 100%, el que permet uns usos més di-
versos que si rebés una altra qualificació. 
També hi cabria, si així es decidís, habitat-
ge d’ús públic.

Can Doro - Cal Guardià: Està previst 
que es qualifiqui en un 60-70% de zona 

verda i un 40-30% –com a màxim– d’equi-
paments.

Garatges MOPU: es va parlar que se-
ria un bon espai per a fer-hi habitatge de 
protecció oficial si s’aconseguís fer una 
permuta ubicant aquest equipament de 
carreteres en la zona industrial del Cros o 
Can Negoci. Són idees.

En definitiva, vàrem poder veure 
que, en general, les línies que marcari-
en aquest nou Pla d’Ordenació Urbana 
aposten per la sostenibilitat i el mante-
niment del territori en les seves estruc-
tures bàsiques tal com està. Ara faltarà 
analitzar la «lletra petita» i la posada a la 
pràctica mitjançant les corresponents re-
gulacions tota la filosofia que se’ns va ex-
plicar. El procés a nivell de calendari pre-
veu fer l’aprovació inicial abans d’acabar 
l’any. Llavors hi ha un període de 45 dies 
d’exposició pública per poder presentar 
al·legacions i és realment aquí on es po-
drà analitzar a fons i dir-hi cada un la 
seva. Un cop respostes les al·legacions, 
s’enviarà a la Generalitat i després de 
les correccions que calgui fer-hi en 5 o 
6 mesos podria fer-se l’aprovació provi-
sional, havent de tornar-lo a la Generali-
tat abans de l’aprovació definitiva. Amb 
tot això ens situarem al 2015 ja dins del 
proper mandat municipal i, evidentment, 
serà qüestió de veure quin ajuntament 
tindrem i com encararà aquest nou repte. 
Allà també hi serem nosaltres!!

Associació de Veïns d’Argentona

Analitzant el POUM

En general el pla enfoca 
un creixement molt 

moderat i ponderat, tant 
en l’aspecte d’habitatge 
com en el d’indústria

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

Bones 
Festes!

Bones Festes!
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Reciclar (només) és pà per a avui i fam per a demà
Així és com ho penso i així és com ho 

expresso. Si només ens quedem en 
el reciclatge –i ja seria un gran pas– con-
tinuarem malbaratant recursos i matèri-
es primeres, que a més ja s’estan esgo-
tant com és el cas del petroli, i de passada 
anirem omplint el planeta de deixalles 
que, per a més inri, estaran en una fase 
de «no aprofitament» perquè ja s’hauran 
reciclat tres o quatre vegades.

Pot semblar una teoria 
descabellada però el reciclar 
no és una solució al proble-
ma dels residus que generem. 
Ha d’anar acompanyat for-
çosament d’una altra mesura 
que per a mi és molt més im-
portant que és el «reduir». Si 
no som capaços de fer cada 
dia un xic menys de deixalles 
que el dia anterior, tenim la 
guerra perduda i anem abo-
cats al desastre a nivell eco-
lògic almenys com a espècie 
que habita aquest espai ano-
menat planeta Terra.

Agafarem un exemple 
prou clar: Una garrafa de 10 litres d’ai-
gua en envàs de PET1 transparent. Un 
cop acabada l’aigua la posem al portal el 
dia que toquen envasos. Va a la planta 
de triatge –després de recollida– i a una 
planta de reaprofitament del plàstic PET. 
Llavors amb el corresponent consum 
d’energia, junt amb altres envasos i el 
corresponent tractament passa a ser un 
envàs de plàstic opac per a ús de pro-

(1) PET són les sigles en anglès d’un derivat del 
petroli anomenat tereftalat de polietilè. És un polí-
mer molt transparent que es fa servir per  envasar 
líquids i altres productes. 

ductes de neteja. Quan fem servir el pro-
ducte que l’envàs reciclat conté, un cop 
buit, tornem a fer el mateix procés que 
abans. Però ara la reutilització ja serà la 
transformació en un paquet de bosses 
de la brossa de color negre, que és un 
dels últims esglaons d’aquesta absurda 
cadena. Aquesta bossa que omplirem 
d’altre tipus de residus, anirà al final a 
la «Planta de Valorització de Residus de 

Mataró» on, de segur, serà incinerada i 
amb la qual –oh! meravella de la tecno-
logia– tindrem uns quilowatts d’energia 
«de fonts renovables» i «verda».

Els mots entre cometes són perquè 
cada vegada que veig aquestes expres-
sions se’m remouen les tripes, ja que: 
algú és capaç d’explicar a quin preu 
«real» surt aquesta energia? I quin preu 
ambiental paguem per tot el que escam-
pem amb els fums, cendres i escòries 
que es generen?

Doncs bé arribats a aquest punt de 
la rondalla que us he explicat, ara no-
més una pregunta: què hauria passat si 

la garrafa en comptes de ser de plàstic 
fos de vidre –com ja era no fa pas tants 
anys– de color verd xampany? Sí, ja sé 
que s’han de rentar, i que pesen més, 
etc. Però quantes vegades es pot reom-
plir fins que un dia a la fi es trenca i cal 
reciclar el vidre? En definitiva si no hi 
ha reducció de deixalles i, sobretot, dels 
envasos de plàstic que són els més este-
sos, ho tenim magre.

A la nostra vila es promo-
ciona la reducció de la fracció 
«rebuig» –que va directament 
a incinerar– ja que cal posar-lo 
en bosses taxades i, per tant, 
controlades. Però malaurada-
ment a la fracció «envasos» 
no se li posa cap mesura –ja 
hi era però caps benpensants 
van decidir treure-la– i podem 
veure al portal de les cases en 
els dies de recollida dues, tres 
i fins i tot quatre bosses o més, 
plenes a vessar d’envasos plàs-
tics en la seva immensa majo-
ria.

No hi ha cap campanya ni 
consell a la ciutadania perquè es reduei-
xin els envasos. El més fàcil és dir: oh, si 
tot ja ve envasat!, què hi podem fer? En 
altres escrits ja n’hem parlat però n’hi 
ha moltes i variades de praxis que ens 
ajudarien a reduir envasos...

Jo demanaria a qui correspongui 
que un dia organitzin una jornada fes-
tiva amb «la reducció de deixalles do-
mèstiques» com a lema i ja veureu si en 
surten d’idees.

Valdria la pena provar-ho, segur 
que sí!!!

Joan Culubret i Missé

LA nOstRA BROssA de cAdA diA

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

Bones Festes! bones 
festes!
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Què està passant al centre Parroquial?
El Centre Parroquial (CP) és des de fa 

molts anys el nucli dur de les activi-
tats culturals i d’esbarjo, tant per a petits 
com per a grans, d’Argentona. Ara, just 
a la fi de commemorar l’any del seu cen-
tenari (1914-2014), amb tot un reguitzell 
d’activitats molt participades pels seus 
socis, apareixen una sèrie de rumors 
sobre el seu futur. La rumorologia del 
carrer parla de crisi institucional i finan-
cera. Preocupats pel tema i pel possible 
esdevenir de l’entitat, el Banc ha volgut 
conèixer de primera mà què hi ha del 
cert de tot això. Amb aquest propòsit no 
hem trobat millor camí que entrevistar 
directament al president actual, Sr. Jordi 
Espelt, per tal que a través de les seves 
explicacions puguem conèixer la realitat 
actual de l’entitat.

Jordi, sabem que ets una persona sen-
zilla, planera i molt dedicada al Cen-
tru. Per tant, sense embuts:

Com veus la situació actual de l’entitat? 
Delicada des del punt de vista financer i 
per la manca d’implicació dels socis en el 
dia a dia. Penso que hi ha un gran desco-
neixement de la realitat del CP en aquest 
moment i de tot el què s’està fent. Des que 
vaig prendre possessió, el passat mes de 
juliol de 2013, val dir que ha estat un any 
i mig molt intens, amb molts entrebancs, 
i sincerament no m’ho esperava, ha estat 
una carrera d’obstacles. S’ha estat treba-
llant amb molta intensitat i s’ha fet molta 
feina, com és el canvi del llogater del bar, 
s’ha reconduït el Xip-Xap, s’ha posat fre 
al tema del centre comercial, s’han creat 
tallers de teatre infantil i d’adults, s’ha 
legalitzat la secció esportiva, hi ha una 
col·laboració amb la Fundació Maresme, i 
s’està treballant per a la concessió de la 
llicència d’activitat mediambiental de la 
sala de teatre i cinema, procés iniciat el 
2006/7, i que a dia d’avui encara no està 
concedida doncs manquen una sèrie de 
treballs a fer i està aturada per part de 
l’Ajuntament. Aquest tema està portat pel 
responsable de la Parròquia, qui ha pre-
sentat un recurs d’al·legació per la mane-
ra com s’ha procedit. En aquests moments 
depenem de l’Ajuntament. Paral·lelament 
la junta ha fet gestions per conèixer l’estat 
de l’expedient.

Quin és el problema financer? 
Fonamentalment la manca de liquide-
sa per fer front a unes obres necessà-
ries per obtenir les llicències d’activitat 
obligatòries pel bon funcionament de 

l’entitat. Aquestes obres encara no es-
tan acabades. 

Quines solucions pot tenir? 
Actualment tenim més despeses finance-
res que ingressos. Hem de buscar activi-
tats que generin beneficis i socis patro-
cinadors que aportin ingressos atípics. 
Actualment no tenim cap mecenatge.

dona’ns algunes xifres sobre què re-
presenta el Centru. 
Actualment som 450 socis i fem diverses 
activitats com teatre, cinema, esplai, ball, es-
cacs i altres activitats esportives i lúdiques.

com s’organitza l’entitat i de qui depèn? 
El CP és una entitat amb uns estatuts pro-
pis que li donen autonomia de funciona-
ment dins la Parròquia. Gestionem uns 
terrenys que són de la Parròquia i fem una 
sèrie d’activitats d’acord amb els nostres 
estatuts. En el fons depenem del Bisbat 
a qui hem de donar comptes. La finalitat 
del CP és l’educació o formació humana 
i cristiana de la infància i de la joventut, 
respectant els valors i la pluralitat de les 
persones La junta només gestiona els 
acords resultants de l’assemblea de socis. 
És per tant una llàstima que les assemble-
es siguin poc participatives.

La Junta qui l’escull? 
La Junta és presidencialista, és a dir, cada 
candidat a presidir el CP presenta una 
llista pròpia acordada amb el consiliari. 
S’escull en l’assemblea per a un període 
de 2 anys.

som conscients de les dificultats ac-
tuals del teu càrrec. Què et motiva a 
implicar-t’hi tant? 
Il·lusió i estima al Centru. Entenc que els 
espais actuals del CP han d’estar oberts 
a tothom. Fent CP fem parròquia i fem 
poble. El CP és punt de trobada, ha estat 
punt de partida i ha de ser punt de futur. 
La junta treballa perquè els espais estiguin 
oberts a tothom, considerant els temes de 
valors i humanisme. Volem una continuï-
tat del CP sense condicionants econòmics 
i per això convidem a que els socis s’hi 
impliquin més.

Què li demanaries als socis que fessin 
per defensar l’entitat? 
Fonamentalment més implicació i par-
ticipació activa en el desenvolupament 
d’activitats. El CP serà el que els socis vul-
guin que sigui ja que la junta gestiona els 
acords que s’aproven en assemblea.

Quin paper juga l’ajuntament en tot 
això? 
Important. Les relacions entre Parròquia i 
Ajuntament repercuteixen directament al 
CP. La junta actual del CP treballa i hem 
fet moltes passes, perquè aquesta entesa 
sigui més fluïda. Actualment existeix un 
conveni d’ajut i col·laboració mútua, en 
termes econòmics i de cessió d’espais ne-
gociable any a any, que entenem que és 
millorable.

Com veus el futur del CP? 
Complex, si els socis i el poble en general 
no s’impliquen més. Tant pel problema fi-
nancer, com pels temes socials. Ens hem 
de preguntar: per què els joves han aban-
donat el CP? Per què el CP no arriba a tots 
els vilatans? 

Per acabar, val a dir que aquest ha es-
tat l’any del centenari, i s’han fet moltes 
activitats commemoratives tals com la 
visita a Montserrat, l’aplec de sardanes, 
l’edició d’un DVD de sardanes dedicades 
a Argentona i la pròpia del centenari del 
Centre. Es va fer la setmana del centenari 
amb diverses activitats per a joves com es-
ports a la pista de bàsquet..., vàrem tenir 
la visita del Sr. Cardenal qui va celebrar 
l’Eucaristia el dia de Sant Jaume, etc. La 
cloenda dels actes del centenari serà el 
dia 6 de gener del 2015 amb la darrera re-
presentació dels pastorets d’en Josep Ma 
Folch i Torres Els pastorets o l’adveniment 
de l’infant Jesús.

Jordi gràcies per la teva sinceritat i la 
teva dedicació a una entitat emblemà-
tica del poble. 

Al llarg de l’entrevista percebem una 
sensació de «solitud» en tirar del carro. 
Potser ens cal tocar fons per ressorgir amb 
més empenta. En qualsevol cas és d’agrair 
la teva dedicació en aquests moments tan 
delicats com tu mateix dius.

Entrevista realitzada  
el 29 de novembre al Bar d’en Jaumet 

per en JA. Capdevila.

Els dies 20 i 21 de desembre a les 
18 h es representaran els  

pastorets infantils.

El dia 25 a les 19 h, i els 27 i 28 de 
desembre i 6 de gener a les 18 h, es 
representaran els pastorets d’adults 

d’en Josep Ma Folch i Torres.

La Junta actual del Centre Parroqui-
al us desitja unes Bones Festes.
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L’any 1859, el naturalista anglès Charles Darwin va publicar 
una obra que va revolucionar la societat d’Occident: L’Ori-

gen de les espècies. En aquest llibre, peça fonamental en l’avenç 
de la Ciència, Darwin exposava la Teoria de l’Evolució. Malgrat 
que amb el pas dels anys, la pròpia Ciència ha donat la raó a 
Darwin, el desvetllament de la teoria evolucionista va causar un 
gran malestar a la societat d’aquell temps, 
ja que llavors ponderava el dogmatisme de 
la Teoria de la Creació divina i, per tant, les 
idees de Darwin van ser considerades una 
autèntica blasfèmia. La Humanitat d’Occi-
dent no estava disposada a autoacceptar-se 
com una espècie animal més, resultat de 
l’evolució d’altres espècies ja extingides. 
Darwin va escandalitzar a la societat de tal 
manera que va convertir-se en el blanc de 
tota mena de crítiques i burles. Tanmateix, 
la reacció política, social i sobretot religio-
sa dels contemporanis de Darwin, no cor-
respon únicament al nivell de coneixement 
científic del moment, sinó també a la idio-
sincràsia occidental del segle XIX. Actual-
ment, al segle XXI, acceptem científicament 
la animalitat de la humanitat, les nostres similituds biològiques 
són massa evidents, però tot i això èticament encara no hem estat 
capaços de deslliurar-nos dels prejudicis creats per l’espècie hu-
mana, ja que, socialment, encara no hem evolucionat prou per a 
poder concebre els animals no humans com a éssers mereixedors 
de consideració moral. Cada vegada són més els estudis científics 
que rebel·len les nostres similituds biològiques amb la resta d’ani-
mals, fins i tot, en la capacitat d’experimentar sentiments. Com 
nosaltres, els animals no humans poden sentir dolor i plaer, tan 
físic com psicològic. Les emocions, com l’alegria i la tristesa, i els 
sentiments, com l’amor o l’empatia, no formen part d’un conjunt 
de virtuts exclusivament humanes.

Històricament, el pensament occidental ha considerat els ani-
mals no humans com a éssers d’una categoria inferior a la huma-
na, el motiu pel qual se’ls ha sotmès a aquesta discriminació rau 
en la seva suposada incapacitat d’accedir a la raó. És a dir, aquella 
afirmació que tantes vegades haurem sentit i repetit sobre els ani-
mals, que són éssers irracionals. 

Tot i que és cert que els animals no humans no comparteixen 
amb els animals humans les capacitats per raonar o parlar, mo-
ralment aquests aspectes no tenen per què ser rellevants ni tenen 
per què fer-nos sentir superiors. Moralment, si un ésser és capaç 
d’experimentar dolor, ha de tenir dret a que no se l’infligeixi do-
lor. En base aquest raonament moral va néixer el concepte “Drets 
Animals”. 

L’enllaç de paraules “Drets pels Animals” va aparèixer per 
primera en un assaig de filosofia com a burla irònica relativa al 
primer manifest feminista, La Vindicació dels Drets de la Dona 
de Mary Wollstonecraft (1772). L’autora defensava la dona com 
un ésser racional i el seu dret a poder accedir a l’educació. En 
resposta a Wollstonecraft, un filòsof de la Universitat d’Oxford, 
Thomas Taylor, demanava també Drets per als Animals a La Vin-

dicació de Brutus. Segons Taylor, si el raonament de Wollsto-
necraft en defensa dels Drets de les Dones es podia admetre com 
racional, llavors també “les bèsties” haurien de tenir drets. Tal-
ment, Taylor va creure haver aconseguit reduir a l’absurd la tesi 
de Wollstonecraft. Taylor va ser un filòsof reconegut de l’època. 
Wollstonecraft va suportar escarnis tota la seva vida. Tot i així, 
poc després, un altre filòsof anglès, Jeremy Bentham, va plantejar 
un nou raonament moral en l’obra Introducció als principis de 
Moral i Legislació (1789). Segons Bentham, qualsevol ésser que 
tingui capacitat per patir mereix una consideració moral. La pre-
gunta a plantejar no és si un ésser és més o menys intel·ligent, 
no és si un ésser és racional o no o si pot parlar o no, la pregunta 
moral és: ¿Té capacitat per patir? Per Bentham Dones i Animals 
havien de tenir Drets. D’acord amb la professora titular de Filoso-
fia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Dra. Marta Tafalla, 

és precisament la nostra capacitat hu-
mana per raonar la virtut que ens hau-
ria de servir per no oprimir a les altres 
espècies, per Tafalla caldria incloure la 
protecció dels animals en el marc de la 
protecció dels més vulnerables. 

Des de la publicació l’any 1975 del 
llibre Alliberament Animal del filòsof 
australià Peter Singer, la consideració 
moral dels animals ha augmentat con-
siderablement dins l’escala de valors de 
més persones. L’expansió de la filosofia 
vegana n’és una mostra. El veganisme 
és un principi moral que promou un 
estil de vida en el qual es prescindeix 
dels productes derivats de la mort i l’ex-
plotació dels animals, amb la finalitat 

que els animals puguin ser considerats éssers vius mereixedors 
de Drets i respecte i no meres mercaderies, propietats o recursos 
posats als servei d’un sistema on l’ésser humà es comporta com 
un opressor. Els vegans són vegetarians estrictes, no es vesteixen 
ni es calcen amb pell, no utilitzen productes derivats de l’expe-
rimentació amb animals, ni assisteixen a espectacles o activitats 
d’oci on s’utilitzin animals. A tot el Món hi ha milions de perso-
nes veganes, les quals han triat aquesta opció de vida per deixar 
de contribuir en l’explotació animal i viure d’una manera més 
respectuosa. El Veganisme és molt més que una dieta, és un camí 
per abandonar un sistema que es sosté en l’opressió de les altres 
espècies animals. 

Helena Escoda Casas
El Somni dels Gats 

La defensa dels 
drets dels Animals 
al segle XXi

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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Dietètica i nutrició

Diferents estudis actuals demostren la importància dels hà-
bits alimentaris a fi de poder gaudir d’una bona qualitat de vida. 
L’alimentació és el vehicle que ens permet incorporar l’energia 
i materials necessaris per assegurar aquests requeriments que 
demana el nostre cos durant tot el seu cicle vital.

Aquí és doncs, on entra el paper del dietista–nutricionista, 
qui ens permet assegurar un bon estat de salut tant en persones 
sanes com en les que precisen algun tipus d’adequament nutri-
cional a la seva dieta.

Nutrició infantil
El nen, des del seu naixement fins a l’adolescència té unes 

necessitats d’energia i de nutrients més elevades que en d’altres 
etapes de la seva vida. Per això és tant important l’alimentació 
en aquesta fase , sobretot fins als 3 primers anys de vida, on 
passa de menjar llet exclusivament fins aconseguir menjar de 
tot i incorporar-se així progressivament al tipus d’alimentació fa-
miliar i social. 

Cal destacar que els hàbits alimentaris adquirits durant els 
primers anys de vida són bàsics per determinar el tipus d’alimen-
tació en el futur adult.

Els primers anys de vida són decisius per a l’aprenentatge 
dels sentits dels nens: olfacte, oïda, gust, vista i tacte. Tots estan 
implicats en l’alimentació encara que d’entrada no ho sembli.

L’alimentació és una eina per a diferenciar conceptes: tou-
dur, fred-calent, líquid-sòlid.. per adquirir vocabulari i aprendre 
colors.

Un nen alimentat correctament estarà ben nodrit i, per tant, 
tindrà moltes més possibilitats d’estar sa.

Durant aquest període hem de :
• Cobrir les necessitats de manteniment
• Assegurar l’energia i nutrients que exigeix el creixement
• Evitar carències i excessos
• Potenciar la diversitat de la dieta
• Oferir varietat en la presentació i cocció dels aliments 

i àpats
• Adequar la introducció d’aliments a la maduració diges-

tiva del nen

 Quins àmbits treballem?
• Alimentació saludable i equilibrada
• Assessorament en estats fisiològics transitoris: prime-

ra infància, època de creixement, embaràs, i lactància, 
menopausa, envelliment…

• Dietes terapèutiques: diabetis, dislipèmies, hiperten-
sió, malalties de l’aparell digestiu, intoleràncies ali-
mentàries...

• Alimentació en l’obesitat i sobrepès
• Nutrició esportiva
• Transtorns del comportament alimentari

En què consisteix el tractament?
1. Primer es realitza una història nutricional del pacient a 

tractar, tenint en compte diversos factors com : hàbits 
alimentaris, activitat física, estat nutricional, creences 
religioses, horaris laborals…

2. Realització de la dieta o tipus de tractament més ade-
quat fixant uns objectius

3. Corregir o reeducar el pacient de possibles desequilibris 
alimentaris

4. Seguiment per aconseguir els objectius finals

 Que podem aconseguir?
Obtenir un bon estat de salut per al pacient i/o millorar aquells 

aspectes que no funcionaven correctament en cada persona.

Montse Jubert  
Col. 000630 
Diplomada en dietètica i nutrició humana
Col·labora amb +QSALUT 
C/Carreras Candi, 22 Argentona
93.002.92.74

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

ESTANC 2
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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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Què en feu de l’oli que us sobra de fre-
gir? Depenent dels usos i costums 

de cada casa es pot acumular bastant oli 
sobrant de la paella o de la fregidora. A 
part de guardar-lo en una ampolla per 
portar-lo a la Deixalleria o als punts de re-
collida municipals1, se’n pot treure profit 
transformant-lo en... sabó!

Es tracta d’aprofitar el que ja és un 
residu –l’oli usat– mitjançant un procedi-
ment senzill i econòmic per convertir-lo 
en un producte d’ús quotidià: sabó. En una 
sola acció –que ens ocuparà una estoneta, 
això sí– reduïm residus i estalviem diners. 
De fet, no estem inventant res perquè això 
ja ho feien les nostres àvies o besàvies. De 
la mateixa manera que amb cendra i aigua 
elaboraven lleixiu, afegint-hi oli o altres 
greixos, elaboraven sabó.

Què és el sabó?
Explicant-ho de manera senzilla, el sabó 
és el producte que resulta de barrejar l’oli 
amb un alcalí com la sosa càustica (Hi-
dròxid sòdic, NaOH). L’acció d’un alca-
lí sobre els àcids grassos presents en els 
greixos (vegetals, animals o d’altres tipus) 
produeix una reacció química anomenada saponificació. A partir 
d’aquest principi poden fer-se tota mena de sabons, en funció 
del que ens interessi, més o menys perfumats, cosmètics, gels de 
bany... però el que explicarem aquí és com fer sabó en pastilles 
per a rentar la roba, el més humil i senzill de tots, però molt eficaç 
per rentar a mà qualsevol tipus de peça de roba.

Com fer el sabó
Necessitem l’oli usat, la sosa càustica en escates que podem ad-
quirir en una drogueria, aigua, una cullera de fusta llarga o un 
pal, un cubell, uns quants motlles i, per facilitar la feina, una ba-
tedora elèctrica.

Les proporcions per fer pastilles de sabó per a la roba són: 1’5 
litres d’oli usat, 1’5 litres d’aigua de l’aixeta i 250 grams d’escates 
de sosa càustica.

El procediment és molt senzill per bé que s’han de prendre 
algunes precaucions i pot durar una hora o una mica més. Abo-
quem la sosa en l’aigua i remenem, amb cura per evitar esquit-
xades, fins que es dissolgui. Llavors hi afegim l’oli prèviament 
filtrat, també amb cura. Ho remenem vigorosament amb el pal o 
cullera, o amb l’ajut d’una batedora, fins que la barreja emulsioni 
passant a una textura de maionesa ferma. Ho aboquem als mot-
lles i esperem entre 24 i 48 hores per desemmotllar-los. Tallem 
les peces en pastilles i les dipositem en caixes o safates perquè 
s’assequin. Caldrà esperar almenys 30 dies abans de fer-lo servir.

Amb les quantitats indicades abans poden sortir entre 12 i 15 
pastilles de sabó. Tot depèn del tipus de motlle que s’hagi triat 
i/o de la mida com s’hagin tallat les pastilles. La primera vega-
da potser serà millor fer-ne una quantitat més petita, mantenint 

(1) Cal recordar que mai no s’ha de llençar oli per l’aigüera! L’oli és un producte que 
no desapareix i esdevé un residu molt contaminant i perjudicial per al medi ambient 
perquè contamina els rius i el mar. També provoca problemes a casa: produeix males 
olors i embussa les canonades.

les proporcions. Si es fa en quantitats 
més grans, el temps de remenat és 
més cansat (i el patiment de la bate-
dora també és més gran!)

Coses a tenir en compte
S’ha de manipular la sosa amb cura 
perquè és un material molt corrosiu, 
per tant ens hem de protegir amb 
davantal, guants i ulleres per evitar 
esquitxos. 

Cal elaborar el sabó en un espai 
ventilat, millor si és a l’aire lliure, per 
no exposar-nos als gasos que pugui 
desprendre la dissolució de la sosa. 

Cal tenir present que, en barrejar 
la sosa amb l’aigua, la reacció quími-
ca farà pujar bastant la temperatura 
de l’aigua. 

El remenat (millor sempre en el 
mateix sentit de gir) pot durar una 
bona estona fins que la barreja emul-
siona, per això va bé ajudar-se d’una 
batedora vella. 

L’endemà o l’altre, quan es de-
semmotllin i es tallin les peces, cal 
portar guants perquè sovint s’allibera 

aigüeta encara càustica per a la pell.
La reacció química o procés de saponificació dura unes set-

manes, per això cal deixar reposar les pastilles abans de fer-les 
servir ja que el sabó s’ha de “curar”. A mesura que es va assecant 
i curant es va fent més dur i més blanc. 

També es pot fer sabó en pasta per tractar les taques, sabó 
líquid per rentar a màquina... A internet podeu trobar moltíssima 
informació i altres receptes on les proporcions dels ingredients 
varien una mica. A mi aquesta m’ha funcionat bé en les diverses 
ocasions que n’he fet.

Per cert, si es fan servir motlles bonics surten unes pastilles 
espectaculars. Regalar sabó és una alternativa útil per a aquestes 
dates, és molt econòmica i original, no us sembla?

Assumpta Boba Caballé

Reciclar oli de fregir en sabó per a la roba

El sabó resultant. Dins la caixa, pastilletes fetes en motlles 
de silicona per a reposteria. En primer terme, peces de sabó 
abans de tallar fetes en brics de llet com a motlle.

937 560 367
Carrer Gran, 16 Argentona

A Can Cachi 
portem des de 

1990 fent-te els 
entrepans amb el 
mateix “carinyo”

Fem entrepans 
per emportar

Busca’ns al Facebook
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Coses que passen… Recull d’instantànies fotogràfiques del que es 
cou a la vida de la nostra vila i fora d’ella.  
Per: Francesc Navarro i Bonamusa

23/11/2014. L'assemblea anual de Tots per 
Argentona va marcar l'inici dels treballs per a 
l'elaboració del programa electoral i de la llista.

A final d'octubre l'aparador de l'Agropecuària Ar-
gentona SCCL -el Sindicat- ens va oferir aquest es-
pectacular treball de Joaquim Pannon. Són quatre 
paravents de dues fulles elaborats amb fragments 
de caixes de fruites i verdures. És important veure 
com uns elements que haurien anat a parar al foc 
de la incineradora poden tenir una nova vida esde-
venint uns objectes decoratius molt bonics i molt 
en la línia vintage que ara tant agrada. Felicitats per 
la idea... i per la feinada!

Al carrer Àngel Guimerà ja fa uns anys que els 
veïns s'engresquen en guarnir-lo per Nadal -en el 
tram de pujada-. Aquest any ens han sorprès amb 
un treball de reciclatge d'envasos, creant unes gar-
landes de flors o estels fetes amb ampolles d'aigua. 
Quan la visual entronca les flors amb els fanals 
del carrer sembla talment decoració nadalenca il-
luminada. Molt original i vistós, per prendre'n nota!

30/09/2014. Ajuntament d’Argentona aprova l’ad-
hesió dels ajuntaments per al 9N.

12/10/2014. Els Miquelets acampen a la plaça de 
l’església.

17/10/2014. Lectura de poemes a la Biblioteca d’Ar-
gentona a càrrec del grup Les Esmandies de Mataró.

18/10/2014. Exposició i parlaments sobre el cente-
nari del naixement de l’Esteve Albert i Corp. Amb 
la participació del Sr. Jordi Bonet i Armengol.

19/10/2014. Concentració de la revolució groga 
“Ara és l’hora” de l’ANC, a la plaça de Catalunya 
de Barcelona, amb la participació de molts vilatans.

Troballa arqueològica al solar del costat de la 
Parròquia de Sant Julia. Restes d’enterraments 
antropomòrfics del segle X, propis de la sagrera.

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47
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El somni

Va ser com si els meus néts i jo ens ha-
guéssim fusionat, com si tots fóssim 

un. Com si haguéssim fet un pacte de fe 
que a mi m’acompanyaria tota la vida.

Al sortir a la terrassa de casa tots fe-
ien fotos, els que marxaven i els que es 
quedaven. Sentada a la cadira o caminant, 
d’esquena, de cara o de perfil.

Em varen fer agafar una jaqueta de 
“vella-vella” deien que tindria fred i la ve-
ritat és que em va anar molt bé encara que 
a mi em semblava que a sobre portava un 
matalàs. I és que jo en aquells moments 
era... tan jove!

En arribar a Roma, al peu de l’avió, hi 
havia un taxi de 9 places esperant-nos que 
durant els dos dies va estar a la nostra dis-
posició. Primer de tot ens va portar al pis 
que els meus néts havien llogat per deixar 
el poc equipatge que portàvem. L’Eva era 
més o menys la que portava la batuta i em 
feia riure quan deia que amb la mà atura-
va la circulació. Jo no ho entenia. A Roma 
ningú respecta cap senyal, els carrers no 
són asfaltats, tots són de llambordes qua-
drades i petitones. La cadira de rodes que 
els meus néts varen llogar perquè jo no 
em cansés no parava de fer saltirons i el 
meu estómac semblava una batedora.

El pis que havien llogat era davant 
mateix del Vaticà així que vàrem anar a 
passejar. Vàrem veure aquell palauet en 
una illa, al mig del riu. M’haguera agradat 
portar un guia que ens hagués explicat la 
seva història, però jo fantasiosa com sóc 
me la vaig mig inventar. Vaig veure unes 
góndoles amb els Ducs amb aquells vestits 
luxosos carregats de joies, navegant per el 
riu per sota d’aquells ponts i ... els pobres 
a dalt mirant.

La capella Sixtina va ser impossible 
veure-la, hi havien unes cues quilomè-
triques i un cap de setmana no dóna per 
tant, però... Roma en si és impressionant, 
els seus carrers, els seus palaus, aquelles 

columnes de marbre, algunes tirades per 
terra, aquelles parets amb aquells símbols, 
tallats amb marbre, àngels, carruatges, 
cada paret necessitaves el teu temps per 
mirar, els tres conductors de la meva ca-
dira, el Jordi, el Toni i el Josep Maria tot 
sovint s’aturaven, m’aixecaven el cap per 
que mirés alguna de les meravelles que a 
mi m’impressionaven.

Al dia següent a les 9 del matí tení-
em el taxi a la porta, en pujar al taxi el 
meu peu va trepitjar una cadena amb un 
escut «un cavall». El taxista pensant que 
era meu el va recollir i me’l va donar. Les 
meves nétes em varen mirar, no sé si em 
deien «no és teu dóna’l al taxista» però 
que carai, jo hi tenia el peu a sobre!

Vàrem anar a veure les parts més em-
blemàtiques i allà on deia pareu, paràvem 
i baixàvem del taxi i gaudíem d’una bona 
estona del que ens agradava mes. La Fon-
tana de Trevi estava en obres i es veien 
aquelles figures que jo hagués dit que eren 
tallades de la mateixa roca «quina mera-
vella!». Vam seguir als jardins Borghese, 
el Coliseu, el Fòrum romà, el barri Tras-
tevere a on vàrem anar a sopar, la basílica 
de Santa Angèlica Màrtir, aquí vàrem fer 
una parada llarga. Aquesta basílica és una 
meravella i amb tanta gent que hi havia 
el silenci era impressionant, el curiós és 
que al mateix costat hi havia una reixa i a 
cada forat hi havia un cadenat penjat. Jo, 
com que no tenia cadenat però tenia una 
cadena que no era meva, vaig pensar que 
potser el que l’havia perdut passaria per 
aquell lloc i la vaig penjar allí.

La via Giulia la vàrem mirar de pas-
sada com alguns altres carrerons on les 
cases tenien portes de fusta que de tant 
grans semblaven una muralla. Jo tornant 
a treure la meva fantasia vaig veure les 
portes obertes, cavalls que entraven i 
sortien, romans ben vestits amb els seus 
carruatges, romans amb corones de llor, 
aquells fuets que petaven als lloms dels 
cavalls.

Després... El Vaticà.
Allà no volia seure a la cadira, pel que 

les meves nétes no em treien ni l’ull ni la 
mà de sobre, tenien por de perdrem. Jo no 
podia parar, allà hi havia un noi agenollat 
demanant a la seva promesa que es casés 
amb ell, uns altres asseguts a terra, altres 
drets cantant cants religiosos i que a mi 
em semblava que cantaven gospel al que 
jo m’hi vaig afegir. Jo em sentia part de 
tota aquella gent, una de les que cantava 
em va donar la mà i m’estirava perquè 
anés a cantar amb ells i les meves nétes 
rient mentre m’agafaven de l’altra mà 
i estirant-me em deien: «Iaia que tu es-
tàs amb nosaltres!». Quin riure! Després 
va sortir el Sant Pare a dir l’Àngelus, jo 
vaig tancar els ulls i vaig pensar amb tota 
aquella gent que alguns en broma i altres 
en serio em varen dir «resa un parenostre 
per a mi» i jo vaig pensar amb una molt 
especial que molt seriosament em va dir: 
«Alfonsa, encengui un ciri per a mi». Ella 
la Mercè ja no és amb nosaltres.

Jo em vaig posar a plorar i vaig mi-
rar als meus néts i vaig donar gràcies a 
la vida.

Alfonsa Charles

Us animem a participar en les juntes de 
l’Associació. Com més serem i més parti-
cipació tinguem, més forta serà la nostra 
associació veïnal. Les reunions se cele-
bren l’últim dimecres de cada mes, a les 
21:00  h. També podeu participar des de 
casa fent arribar els vostres comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació
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Bernard de Mandeville (Rotterdam, Països Baixos, 1670 – 
Hackney, Anglaterra, 1733), va ser un dels pensadors morals 
més interessants del seu temps. Estudià la carrera de metge, que 
exercí al seu país fins que el 1679 es traslladà a Anglaterra i uti-
litzà l’anglès per a la publicació de la majoria dels seus treballs. 
Es va fer famós per l’obra “La Faula de les Abelles” (1714) que, 
al seu temps, es guanyà la reputació d’obra escandalosa i dissol-
vent. Modernament està considerada com una lúcida anàlisi de 
les arrels del capitalisme.

Hi havia un rusc que s’assemblava a una societat humana 
ben ordenada. No faltaven tots aquells que obraven astuta-
ment detestant tota mena de treball, sabent aprofitar-se de 
la feina que, de bona fe, feien els seus semblants, ni mals 
advocats, ni mals metges, ni mals sacerdots, ni mals soldats, 
ni mals ministres.

Tots els fraus eren diaris en aquest rusc i la justícia, cri-
dada a reprimir la corrupció, era ella mateixa corruptible. 
En resum, cada professió i cada estament estaven plens de 
vicis. Però la nació no era per això menys pròspera i forta. 
En efecte, els vicis dels particulars contribuïen a la felicitat 
pública i, a l’inrevés, la felicitat pública era motiu del ben-
estar dels particulars. 

Però es va produir un canvi a l’esperit de les abelles que, 
queixoses, exclamaven: “A baix les trampes!” i a despit de 
saber els propis enganys, no els suportaven en les altres. 

Júpiter, enfurismat, jurà que alliberaria el rusc del frau i, 
en un moment de res, l’honradesa i l’amor exclusiu al bé 
s’apoderà dels cors. Ben aviat esdevingué la ruïna de tot 
el rusc. Com que es van eliminar els excessos, van desa-
parèixer les malalties i no calgueren metges. Com que no 
hi havia baralles no hi va haver més processos i, d’aquesta 
forma, no calien advocats ni jutges.

Les abelles, que es van tornar econòmiques i moderades, ja 
no gastaven res: no més luxes, no més art, no més comerç. 
La desolació, en definitiva, fou general.

Moralitat

Deixeu, doncs, de queixar-vos: només els necis volen fer 
d’un rusc gran un rusc honrat. El frau, el luxe i l’orgull 
han de viure, mentre ens en sapiguem aprofitar. La virtut 
sola no pot fer florir les nacions; i si es vol implantar una 
Edat d’Or, bé cal estar tan lliures de l’honradesa com de les 
aglans.

El
sornEguEr!?

Francesc navarro i Bonamusa

La Faula de les 
Abelles (El rusc es-
valotat o els tram-
posos convertits 
en gent honrada)

El full en blanc

Era pels voltants de Nadal, feia un dia gris, hi havia una boira 
espessa. Era un dia d’aquells que no conviden a sortir de casa, 

d’aquells que un gaudeix d’una bona lectura o d’un bon programa 
de ràdio, però en Pau, un jove escriptor, havia decidit anar al parc 
en busca d’idees pel nou conte que el seu editor, un home sever i 
de caràcter fort, li reclamava. 

Normalment no tenia problemes per escriure, gaudia d’una 
imaginació fèrtil i tant escrivia relats curts, com contes infantils, 
com novel·les llargues. Cada dia es posava davant l’ordinador i 
els dits corrien sols per les tecles. Desprès estava content i pensa-
va que tenia molta sort de poder viure d’aquesta professió.

Aquell dia, no sabia per quin motiu, però, estava deprimit, els 
seus pensaments eren negres, tenia el cap ennuvolat i no trobava 
les paraules per estructurar un nou relat. Sentia com por de no 
saber què dir al seu editor. Li diré, pensava assegut a un banc:

–No estic inspirat, la boira m’ha encaparrat, ja li entregaré la 
propera setmana.

No, no podia ser, no li tornaria a encarregar res més, no podia dir 
això a un senyor que pensava que els relats es feien com bolets, que 
la imaginació no fallava mai.

–Li diré que la mare està ingressada a l’hospital i que he hagut 
d’anar-hi a fer-li companyia.

–No, no s’ho creurà, és un recurs massa fàcil. Més val que em 
concentri. Faré una cigarreta, i m’hi posaré.

Un ventet suau començà a bufar, la boira s’anà dissipant. Olo-
rà el perfum de les acàcies i l’aroma de la tardor i es sentí més 
relaxat. Tan concentrat estava que trigà uns segons a reaccio-
nar, quan un paper que voleiava anà a parar a sobre la seva cara. 
L’agafà, era un foli de DIN-A4. Mirà les dues cares i trobà que 
estaven netes, impol·lutes. S’estranyà, quan una veu d’una nena 
de mirada clara i ulls lluminosos li digué:

–Em dones el meu dibuix?
–El teu dibuix? Això és un paper en blanc que m’ha caigut al 

cap, té, si és teu.
–Sí que és un dibuix, és un núvol, és un núvol vist des de dins, 

fa poca estona n’hi havia un de molt gran aquí. No l’has vist?
–Vols dir que no parles de la boira d’aquest matí?
–Quina boira? Què és això de la boira? La seva cara era de 

sorpresa i d’admiració. Agafà el paper i el ficà a la motxilla mig 
arrugat. 

–Mireia –va dir l’àvia,– sóc aquí.
La nena, sorpresa per les paraules de l’escriptor sense idees, 

li digué adéu i va córrer per agafar la mà de la seva estimada àvia 
Maria i marxar.

El Pau es quedà quiet, impressionat per la imaginació de la 
nena. S’adonà de l’energia i de la joia que desprenia aquella co-
seta petita i poètica.

De sobte li agafaren ganes d’escriure sobre el que li havia 
passat. Agafà un llapis, un tros de paper i començà el conte:

“Hi havia una vegada una nena que dibuixava boires i núvols 
blancs...”

Mariona Bigorra Gualba

el banc de la plaça
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eL RAcÓ de LA LinA

Quina joia que ens regala
tots els anys quan ve Nadal!
Al pessebre de l’ Eulàlia
no li falta ni un detall.

Un castell dalt la muntanya,
aire verge sense fum,
cases velles,  una plaça,
i la mar que es veu  de lluny.

Una vall tota florida,
herbabona dels conreus,
i aquell pont que sempre es mira
l’aigua clara sota els peus.

Lluna plena ben badada,
un molí, pinedes, camps,
grans masies, fonts que ragen,
una escola, un campanar.

Rabadà  que no s’ allunya
del nadó d’ un Naixement,
i robeta que  s’eixuga
sota el sol i a cops de vent.

I la gent: de pagesia,
vilatans, també “senyors”,
bona gent que molt  s’estimen
avis, fills i animalons.

Estimada Lali nostra:
quantes hores d’ il.lusió,
de paciència, que te’n sobra,
del teu art meravellós

representa aquest pessebre,
tots els anys del teu regal:
és un món, un món perfecte,
i ens el dónes per Nadal.

Tots els anys la nostra joia,
obra i gràcia dels teus dits,
ens encanta i ens recorda
un molt gran petit país

on la gent és bona i sana,
i conviu amb germanor,
i s’ajuden i treballen
per la pau i el bé de tots.

Beneïda siguis, Lali!
Jo t’estimo de tot cor
tal com ets, i des de sempre
quan et deia Eulàlia  jo!

Moltes gràcies,moltes, Lali
per l’obsequi de Nadal:
quina joia de pessebre!
Que ens el facis per molts anys!

EL PEssEBRE dE L’ EULàLIA

Bon Nadal i feliç 2015
 

Madona Soledat
És necessari donar-se hores d’una soledat efectiva si es 

volen conservar les forces de l’ànima (Bossuet).

Una de les mansions ubicades a la vila, quan començaven 
les aules a obrir la boca per cruspir-se la mainada, era 

quan es tancava la porta i es tornava als quarters d’hivern.
L’operació era trista per a tothom, era com si s’acabés 

l’any. L’ambient tardoral subratllava l’esvaïment d’un co-
miat. Una vegada tancada la porta, quedava mestressa de 
la mansió Madona Soledat. Es queda sola i hi regna fins 
quan tornin les orenetes.

Madona Soledat es passeja silenciosa i etèria per tots 
els indrets de la mansió, a la cuina encara trobarà els atu-
ells de l’últim sopar. Pujarà al pis de dalt, tindrà cura de 
no ensopegar amb un esglaó mal forjat. Serà amatent que 
les finestres estiguin ben tancades. Examinarà el cadenat 
de la porta principal.

Quedant tan sola, algun lladregot podria entrar. Ma-
dona Soledat comprovarà si s’han fet millores a la casa. 
Entrarà a l’habitació del costat de la porta d’entrada. És 
el lloc on l’amo revelava les fotografies. La temptativa era 
sempre la mateixa. Testimoniar com creixien els plançons 
de la casa. Madona els havia vist en bolquers, després 
anant amb patinet, després amb tricicle, i ja de més a prop 
amb bicicleta, pantalons blancs amb traça d’anar a la festa 
major de Dosrius.

M’agradava que Madona Soledat m’expliqués com són 
les nits d’hivern, quan el vent i la pluja s’entaulen pels 
quatre punts cardinals. Per Nadal és quan penso més en 
ella, què deu fer? 

Tinc quasi la certesa que convocarà altres éssers in-
tangibles i al redós de la taula del menjador, s’hi asseuran 
els amics i parents que tan belles estones hi passaren al 
seu voltant, i que se n’han anat per sempre. Com que l’hi-
vern és dur i llarg i fa fred, potser un dia de Nadal estaré 
amb vosaltres. Us prego Madona Soledat que em guardeu 
la cadira que hi havia al cap de taula. La que hi seia el pare 
i des d’on s’albira Burriac.

Potser de primer antuvi Madona Soledat, no em co-
neixereu ja que no vindré ni en bicicleta ni amb pantalons 
blancs sinó emportat per una ràfega de vent, companya de 
la que s’emportava l’estel-Grau que aprofitava la marina-
da per llepar el cel.

Rafel Bigorra i Rius

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona
Bones Festes!

Bones Festes!
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Problema núm. 44
Les negres estan en un mal tràngol, no obstant tenen mà i po-
den salvarse. Com?

escAcs
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 43
Si juguen bé, les blanques poden evitar que el peó negre coroni i a la vegada 
defensar el seu. Vegem: 
Rg6, Re3;  2. Ad1, a5; 3. Rg5, a4; 4. f4, a3; 5 Ab3 i el peó negre no progressa i el 
blanc sí. O bé:
1.  Rg6, a4;  2. Ad1, Re3; 3. Rg5, a4; 4. f4....... 

Solució i comentaris en el proper número.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2014-2015

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Banda
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

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

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

Obert la matinada de Cap 
d'Any a partir de les 2 h

la xurreria

Tel. 667 70 70 19 Tel.: 93 797 04 11 - 93 756 03 06

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bones 
Festes!

bones 
festes!

Bones Festes!

Bones festes!

bones 
festes!



C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

Reserva el teu regal de Nadal 

Menús diaris a 14,50 €

Menús de caps de setmana 
i festius a 19,50 €

Menús especials els dies 
25, 26 de desembre 
i 1 i 6 de gener

Pg. Baró de Viver, 56 – Argentona 
93 797 40 08  –  info@baladia.cat

Bones Festes!

D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

entana UniseX

Estètica i Quiromassatge

Us desitgem 

Bones Festes!

656 934 337
argensana@gmail.com

c/ Dolors Monserdà, 38 1r
Argentona

Marina GensanaA la venda en diverses botigues 
d'Argentona i a la mateixa 

masia trucant al  93 797 04 63

CAN PALLAROLAS
vi arrelat a la nostra terra.

EL VI D’ARGENTONA

D.O. ALELLA

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

La Sala us desitja Bones Festes

Supermercats

compra saludable  )

El dia 20 dE cada mEs
sortegem 1 carro  

ple de compra
dipositant el seu tiquet de compra a partir de 30 €

al nostre supermercat trobaràs el millor assortiment al millor preu

ofertes diàries

servei a domicili cada dia
c/ Barcelona, 40 – 08310 argentona
Tel. 93 797 05 03 – Fax 93 756 06 49

distperarnau@terra.es

Bones festes!

Bones 
Festes!

bones 
festes!

Bones 
Festes!

Bones Festes!



El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

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

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

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

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

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació.

Us desitja  
Bones Festes!!

EXCAVACIONS
Venda d'àrids i adobs, 

especialització  
en rocalles

Tel. 610 911 355 
ARGENTONA

MINGO

La nostra col·laboració amb el Centre Parroquial fa que 
tinguem infinitat d’activitats per a petits i grans, com 
jugar als escacs, ballar country, salsa… entre d’altres. 

Si vols estar informat sobre les nostres activitats 
i concerts pots seguir-nos en el nostre facebook 

www.facebook.com/elcentruargentona

C/Bernat Riudemeia, 4 — Argentona — Tel. 937 97 13 20

Al CENTRU no només servim copes, menjars i 
sopars, fem una mica més, som històricament el 
punt de trobada de les entitats i del poble i amb 
el pas del temps també el punt de reunió dels 
amants del cinema i la bona música i el teatre. 

www.centru.cat

Cada dijous a les 21.00 tenim concert, perquè els amants 
de la música pugueu gaudir d’un moment especial, ja sigui 
sopant o prenent-te una copa.

Les taules d’embotits de Can Pannon, els formatges 
d’Argentona són el nostre fort aquesta temporada, ideals 
per a un sopar o dinar informal i, com fem a casa, pa amb 
tomàquet i a gaudir dels productes de la nostra terra.
I, com sempre, tenim novetats, nova carta de plats 
i alguns d’ells especials per a celíacs, com sempre 
tot fet amb afecte, amor i molt bont rotllo!!!

Plaça Nova 6 - 08310 Argentona

Bones festes!

bones 
festes!

bones 
festes!


