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VIATGES A L'ESTRANGER

CONVERSATION GROUPS

CURSOS D'ESTIU

•	Classes	d’iniciació	musi-
cal	a	partir	de	3	anys.

•	Roda	d’instruments.
•	Llenguatge	musical.
•	Banda.
•	Orquestra	de	corda.	
•	Coral.
•	Música	de	cambra.
•	Batukada.

•	Instrument:	Violí,	viola,	
violoncel,	clarinet,	saxo,	
flauta	travessera,	flauta	
dolça,	guitarra,	piano,	
bateria.

•	Prova	de	pas	superior	de	
modern.

•	Accés	a	grau	mitjà	al	
conservatori.

NOUS CURSOS!!!!!
MusiqueM	
Música per als més petits
Una	experiència	musical	per	a	nens	i	nenes	de	18	a	
36	mesos	acompanyats	dels	seus	pares	i/o	mares.

Música Moderna
Baix	elèctric,	bateria,	piano	modern,	guitarra	
elèctrica...	•	Improvisació	•	Combos

Gralla
Classes	col·lectives.	Grups	segons	nivell.

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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Editorial

per fi, després de més de dos anys de parlar-ne, s´ha constituït el Consell de la vila. aquest 
òrgan vol ser un espai de posada em comú i debat entre ciutadans, associacions i responsables 
polítics, dels assumptes públics que afectin a part o al global de la vila. en si mateix, ens sembla 
molt lloable que des de l’autoritat s´hagi fomentat aquest canal de participaciò ciutadana fora 
del tarannà partidista dels grups polítics. De totes maneres s´ha de tenir em consideració que 
les seves resolucions no són vinculants per l´equip de govern, i a més no es preten amb el Con-
sell substituir el debat polític. tanmateix no volem ser pessimistes en quant a l´aportació real 
en defensa dels interessos dels vilatans, ja siguin majoria o una minoria fortament agreujada. 
aquesta desconfiança neix del fet que el propi consell vol regular preceptivament la participa-
ció ciutadana i això se’ns fa difícil de comprendre. si ja de per si és difícil aconseguir la parti-
cipació quan les aigües baixen tranquil∙les, se’ns fa estrany pensar que la participació es pot 
canalitzar quan les aigües baixen mogudes. Davant d’un conflicte, la gent es belluga i en aquest 
moment és quan hi ha participació, que sol ser anàrquica, difícil de canalitzar i pactar. per la 
nostra part no quedarà, però el temps donarà el veritable paper i vàlua que tindrà el Consell de 
la vila en la participació ciutadana, en la prevenció i solució de conflictes.

La reunió de poble va servir per conèixer per sobre les intencions de l´equip de govern. Diem 
“intencions” perquè no es va concretar gairebé res. el temps del verb més emprat va ser el 
futur: iniciarem, planificarem, expropiarem..., tot en un any en que no es contempla fer cap 
mena d’inversió per poder quadrar el pressupost sense endeutaments. sembla que “el peix és 
encara a l´aigüera”, tot i que ja fa més de mig any de les eleccions municipals. potser que els 
nostres governants comencin per bé o per mal a desenvolupar la tasca de govern. No hi ha res 
més negatiu que deixar passar el temps sense prendre decisions.

i els que no estan en el govern, però si a l´ajuntament, que es deixin de punyetes. Què vol dir 
fer mocions per defensar l´honestedat dels polítics? Menys cara i més treballar. L´honestedat 
es demostra amb fets, no pregonant la mateixa perquè sí. Quan els polítics gasten el temps en 
voler demostrar la seva vàlua és que realment són prescindibles. La vàlua es demostra amb 
fets i no amb paraules ben sonants. en una vila com la nostra tenim la sort de que gairebé ens 
coneixem tots, i ja sabem de quin peu coixeja cadascú. els ciutadans demanem dels polítics 
que facin la seva tasca honestament i el temps ja els jutjarà. No volem polítics entossudits en 
demostrar la seva honestedat per si mateixa sense fer res positiu o d’interès pel poble.

Sumari
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a! us animem a participar en les juntes de l’associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. Com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. també po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com
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L’anàlisi
Globalització o mundialització és un terme referit als àmbits de l’eco-
nomia, la tecnologia, la cultura i la societat, que integra aquests camps 
i els fa interdependents a escala planetària, connectant mercats, cultu-
res i societats i establint una relació socioeconòmica que ultrapassa es-
tats i fronteres. a nivell cultural, la massiva extensió de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, com Internet, representen el pas de 
la intercomunicació física a la virtual. a nivell econòmic, la globalització 
ha esdevingut un procés que representa un clar desafiament a les lleis 
dels diferents països, a la regulació de les empreses i al comportament 
econòmic individual.

aquest procés comença a la fi de la Guerra Freda, amb la desaparició 
de l’unió soviètica i el bloc comunista, per la fallida de l’experiment del 
col∙lectivisme marxista que representa la fi dels projectes de societats 
tancades i economies protegides. als estats desenvolupats d’europa 
i ee.uu, la nova relació socioeconòmica ha produït el trasllat massiu 
de la producció industrial als països de l’est oriental (especialment la 
Xina i l’Índia), amb costos de producció baixos que, per tant, ofereixen 
condicions més favorables a l’increment dels guanys. És el cas de les 
nostres poblacions amb passat industrial com Mataró on la pèrdua 
d’empreses ha anat deixant treballadors a l’atur. aquest és un efecte 
del fenomen globalitzador promogut pel capitalisme neoliberal, però 
n’hi han molts més.

Efectes generals
són els que afecten tot el planeta. veiem-ne alguns dels més preocu-
pants: extensió de la pobresa, comerç injust per part dels països rics 
d’europa i ee.uu, migracions massives per la supressió de fronteres; 
afectació de les decisions dels grans organismes internacionals com 
el fons Monetari internacional, l’organització Mundial del Comerç 
i el Banc Mundial; ocupació d’espais verges del planeta per part de 
multinacionals per explotació de recursos, amb resultat de deforesta-
cions, eliminació de ètnies minoritàries i anorreament de llurs cultures 
tradicionals; canvi climàtic, generalització de pràctiques antisocials dels 
mercats financers amb entrada a cotització bursària de matèries pri-
meres com els productes alimentaris bàsics (arròs, ordi, blat de moro), 
entrada en crisi de formes de vida tradicionals i sostenibles.

Efectes locals
Deslocalitzacions d’empreses, amb pèrdua massiva de llocs de treball, 
compra de companyies elèctriques i bancs (a Catalunya, pèrdua de les 
nostres institucions financeres tradicionals: les caixes d’estalvis), compra 

de clubs esportius per part de xeics àrabs, pèrdua del dret a 
l’intimitat per la difusió de dades personals, i un munt d’etcèteres.

La crisi alimentària
És un dels efectes més punyents de l’extensió de la pobresa que la 
globalització ha agreujat. No hi ha manca de recursos alimentaris 
i, tanmateix, una quarta part de la població del planeta passa fam 
perquè aquests recursos no arriben a destí. tal com deia abans, la 
inversió especulativa en productes bàsics, nomenada mercat de futurs 
d’aliments (acords per fer transaccions de mercaderies físiques en un 
temps futur establert) esdevé un altre efecte de la globalització i és una 
arma de destrucció massiva perquè condemna a la fam molts petits 
agricultors de tot el món. L’especulació en aquest camp ha augmentat 
fins a representar un 75% del sector agrícola. un exemple el trobem 
en el “dipòsit 100% natural” de Catalunya-Caixa. La crisi alimentària 
es va aguditzar el 2009, amb el pas d’inversors en hipotèques cap a 
mercats més segurs en temps de crisi i l’augment del preu del petroli 
amb la demanda d’agrocombustibles. foren factors detonants de les 
revoltes al nord d’Àfrica i l’orient mitjà l’any passat.

L’activisme antiglobalitzador
observem que cada cop que es produeixen fenomens amb efectes 
globals s’aixequen també veus de persones lluitadores que malden per 
a fer-nos entendre una realitat ben diferent de la que ens presenten els 
mitjans. el sociòleg francès serge Latouche, professor de la sorbona, 
objector del creixement, ens diu que la pràctica de basar el benestar en 
un creixement constant del producte interior brut esdevé suïcida perquè 
no és sostenible i en el curt termini d’unes dècades haurem esgotat els 
recursos que el planeta ha creat durant milions d’anys; calcula que cap 
al 2050, necessitarem 30 planetes com la terra per a poder mantenir 
la despesa actual i, com a solució, propugna començar a decréixer. a 
frança, hi ha una gran associació amb el nom de “Decreixement”. al seu 
llibre “Un altre món”, el professor arcadi oliveres ens parla de l’excessiu 
consum que practiquem al món desenvolupat, provocat per un conjunt 
de necessitats sovint inventades i que tots podem fer quelcom davan les 
injustícies socials i la degradació ambiental. a inicis del 2000, moviments 
juvenils de protesta de tot el món feren sentir la seva veu al fòrum social 
de porto alegre contra la globalització. La impulsora de molts d’aquests 
moviments, la sabadellenca esther vivas, professora de l’uaB, amb 
un munt d’obres publicades, és l’activista més dinàmica i prolífica que 
conec contra una majoria de criteris imposats, contra el capitalisme, pel 
consum responsable, la soberania alimentària, el comerç just, i contra el 
canvi climàtic.

Efectes de la globalització Jaume 
itxart

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
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recordo quan estudiava biologia i a classe de genètica em varen 
explicar les tècniques d’enginyeria genètica, entre les que es tro-
bava la transgènia. ens la varen explicar purament com a tècnica 
genètica, sense judicis; és a dir, com a un mecanisme de manipu-
lació de material genètic. el professor explicava que la transgènia 
era una tècnica que permetia inserir un gen dins un organisme, i 
recordo exactament l’exemple que ens va posar el professor, fou 
molt il∙lustratiu. en to futurista (estic parlant de fa vint anys...), ens 
va posar en situació d’un malalt diabètic: “imagineu que inserim el 
gen que sintetitza la molècula d’insulina humana dins una vaca...” 
(¿¿¿???) - tots amb els ulls com taronges - “i ho fem en el lloc just 
de l’aDN de la vaca de manera que aquesta quan produeix llet la 
fa amb el gen de la insulina humana inserit. És a dir, un diabètic 
podria tractar la seva malaltia simplement bevent aquesta llet 
i d’aquesta forma deixar de punxar-se per subministrar-se la 
insulina...” Brutal...., vaig pensar. Havia de parlar amb l’oncle oriol 
(el recordo diabètic de tota la vida), i explicar-li que, d’aquí a poc 
temps ja no caldria que es punxés més...

Jo era jove, i vint anys és molt de temps, 
massa...

els mecanismes genètics en els que es 
basa aquesta tècnica no són nous; la 
recombinació de gens i les mutacions 
(canvis en el genoma) es donen a la 
natura cada dia de manera espontània 
milers de milions de vegades, al nostre 
voltant i dins el nostre cos, per reparar 
els desajustos que es van donant. el gran 
què de la transgènia rau en que aquesta 
manipulació dels gens es pot donar entre 
organismes d’espècies diferents, i fins i tot de regnes diferents (a 
recordar els cinc grans regnes de la biologia: plantes, animals, 
bacteris, fongs i protists.) De manera que aquesta tècnica permet 
manipular els gens dels organismes, i sobrepassar la barrera 
natural de l’encreuament entre individus d’espècies diferents: 
tothom sap que un d’un gat i un gos no en surt res viable, a part 
d’una possible amistat. però amb la transgènia aquesta barrera es 
pot sobrepassar. si es coneix el mapa gènic d’un organisme i es 
coneix exactament on es troba cada gen, es pot inserir el gen que 
jo vulgui on jo vulgui. De manera que..., deixeu volar la imaginació 
i amb uns anys d’experimentació i milions d’eurus al darrera es 
podrien crear veritables aberracions: flors entapissades d’escates 
de peix, ratolins amb plomes...

però no sóc entesa en la matèria i no tractaré més la tècnica. i a 
més, no és pas la tècnica el que vull tractar. el que vull qüestionar 
és la utilització de la tècnica, perquè que jo sàpiga els diabètics es 
continuen punxant i no es coneix la transgènia justament per a l’ús 
terapèutic que s’en fa, sinó que la coneixem per l’ús que se’n fa 
per la producció d’aliments o els seus derivats.

L’aplicació de la transgènia en agricultura es fa, bàsicament, per a 
fer les plantes més resistents a plagues i a herbicides. No cal dir 
que hi ha patents al darrera i que un pagès que utilitzi una planta 
transgènica l’ha de pagar i no la pot reproduir.

No existeix a espanya la producció de productes hortícoles trans-
gènics. el país es troba en el catorzè lloc del rànquing mundial 
dels principals països productors de transgènics i es produeix 
bàsicament blat de moro transgènic. És dels pocs països de la ue 
que ha autoritzat sense reserves el cultiu de transgènics, malgrat 
el desconeixement generalitzat que hi ha, i el seguiment que es fa 
sobre el comportament d’aquests gens a la natura és molt precari.

És bona o és dolenta la trangènia? Bé, no ho sabem. ara mateix es 
comencen a albirar alguns estudis que demostrarien (presump-
tament) que en països on ja fa molts anys que s’estan portant a 
terme cultius transgènics (argentina, eeuu), hi comença haver 
fenòmens de deriva gènica, és a dir aquest gens inserits “van a la 
seva” i s’insereixen en altres organismes.

si parleu amb uns us diran que és dolentíssima i si parleu amb uns 
altres us diran que són la solució de la fam al món. però que jo sà-
piga encara ningú ha mort a causa dels transgènics, cosa difícil de 

demostrar val a dir, i n’estem consumint 
molts cada dia en components alimen-
taris; i tampoc s’ha solucionat la fam al 
món. És a dir, que n’hi ha per donar i per 
vendre i de tots els colors.

però bàsicament el que hi ha és desin-
formació.

Jo no vull consumir transgènics. encara 
que no es pugui o vulgui demostrar que 
poden ser perjudicials, no vull ingerir 
una substància manipulada fins a tal 
magnitud. i en tot cas, si no tinc més 

remei perquè m’encanten els afegits omega tres o la mantega, 
vull saber que ho estic consumint, i a més en tinc el dret. per tant, 
primera qüestió i vital: perquè hi ha tantes reticències en etique-
tar els productes transgènics? Qui ha vist un producte al mercat 
etiquetat com a transgènic? Com a consumidors tenim el dret de 
tenir informació.

actualment, la llei europea de l’etiquetatge no obliga a etiquetar 
els productes que portin proteïnes transgèniques, ni els productes 
que portin menys del 0,9% d’organismes transgènics, ni els pro-
ductes com carns, llets, etc., procedents d’animals alimentats amb 
transgènics. És a dir, que la informació no ens arriba.

algunes veus insinuen la presència d’informes ocults que demos-
trarien la no recomanació del consum d’aquest tipus de productes, 
presumptament. però probablement no veuran mai la llum. el que 
està clar és que altra vegada hi ha les multinacionals al darrera 
i que amb aquest negoci mouen molts dinerons, segons ells per 
acabar amb la fam al món, però amb la que no acaben.

Mentrestant, si de cas.., jo no vull consumir una cosa que els seus 
propis creadors no volen etiquetar com a tal, perquè si els propis 
artificiers no volen enorgullir-se de la seva prò-
pia creació, és que no pot ser massa bo.

Transgènia: transgredint la natura

foto de Núria grau

Montse Matas 
oliveras
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La masia de Can Barrau de la pastanaga porta més de deu anys 
abandonada i a l’espera de que el consistori faci algun esforç eco-
nòmic per a la seva conservació i convertir-la en un casal per a les 
entitats del poble, i especialment per a l’ús i gaudi dels veïns de la 
urbanització Can Barrau i rodalies. així doncs, amb la conservació 
i rehabilitació del mas aconseguiríem dos objectius ben lloables: 
d’una banda conservar una antiquíssima masia d’argentona, 
declarada Bé Cultural d’interès Local i per tant catalogada pel seu 
interès històric i arquitectònic (amb grau de protecció tipològica, 
que implica el deure de mantenir la seva estructura tipològica, 
volumetria i imatge), per la qual cosa, l’ajuntament, com a propie-
tari de l’immoble té l’obligació de conservar aquest mas. per altra 
banda, i no menys important, aconseguiríem revitalitzar aquesta 
nova zona edificada d’argentona, ja que no deixa de ser part del 
nostre nucli urbà, i crec que amb un casal d’entitats i veïns, allà s’hi 
podran celebrar moltes més activitats lúdiques, festives, culturals i 
esportives de les que es duen a terme actualment.

Cal felicitar als amics de les Bitlles Catalanes d’argentona, una 
associació que des de fa anys promou incansablement i amb gran 
èxit de participació aquest esport tradicional a la nostra vila. Dic 
que cal felicitar-los, especialment pel fet que fan els tornejos i cam-
pionats al parc de Can Barrau, donant vida a aquest entranyable 
veïnat d’argentona.

Crec doncs, que l’ajuntament hauria de tenir en ment Can Barrau, 
preveient per a un futur pròxim destinar diners per al mas i 
convertir el veïnat de Can Barrau en un lloc amb més vida, ja que 
penso que els veïns sabran apreciar i utilitzar aquell equipament. 
estaria bé salvar la masia ara que és relativament senzill i barat, 
abans no caigui en l’oblit i la ruïnositat, com va passar amb Can 
Doro en el seu moment.

aquesta masia avui en dia pertany al patrimoni municipal, al 
cedir-se pel seu propietari a l’ajuntament cap a l’any 2000 en 
urbanitzar-se el veïnat de Can Barrau. La família que hi vivia de 
feia generacions va haver de marxar, amb l’esperança, però, de 
que la casa es destinaria a l’ús públic del veïnat i el poble. però la 
realitat ha estat diferent, i de moment no s’ha fet res per conservar 
la casa, i si bé és cert que les parets aguanten bé –i aguantaran-, la 

teulada sí que pot ser que es trobi en més mal estat, i més 
val evitar perills i fer una revisió arquitectònica de la casa i 
fer les reparacions de conservació escaients, si cal.

D’acord amb el recull enciclopèdic d’argentona d’en Josep 
Lladó, Can Barrau de la pastanaga és una masia situada al 
veïnat de Lladó, entre el torrent d’en gomis i el del Cau de 
l’esparver, avui inclosa en el casc urbà d’ argentona.

aquesta antiquíssima masia en els segles Xiii i Xiv fou 
coneguda per “can pons”; del Xiv al Xvii per “can Moió”, i 
d’aquí fins als nostres dies per Can Barrau.

La masia de Can Barrau consta de planta baixa i pis, amb teulada 
a dos vessants i frontó a la façana. té tres cóssos perpendiculars a 
la façana i arquitectònicament en destaca el portal rodó de pedra 
granítica de 13 dovelles, i al damunt l’espitllera i una finestra gòtica 
amb permòdols. La façana també té un portal quadrat de pedra 
granítica amb una altra finestra gòtica amb permòdols.

La façana de ponent té un antic portal gòtic, amb permòdols, que 
ara té funcions de finestra.

De l’interior en destaca l’entrada de la planta baixa, amb un renta-
mans de pedra, un petit armariet de pedra sota l’escala. Les bigues 
que sustenten el sostre estan recolzades en elements de pedra. a 
la cuina es conserva una gran llar de foc i el forn de pa, que actual-
ment està tapat. L’escala d’accés al pis té els graons de granit. en el 
pis tan sols destaquen els festejadors de la façana principal.

La finca té dues fonts al seu terreny: la de Can Barrau i la de la 
pastanaga, que després de desaparèixer al urbanitzar-se el veïnat, 
foren sortosament recuperades i unificades en una 
l’any 2002 pel grup de les fonts. La nova font rep 
el nom de font de la pastanaga.

Un gran patrimoni 
i equipament per 
Argentona

La masia de Can Barrau

Can Barrau, al veïnat de Lladó (foto Joaquim pannon).

Bernat 
Calvo

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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La fuNCiÓ pÚBLiCa no passa pel seu millor moment. en un país, on 
l´estat del “ben estar” ha estat una conquesta històrica de les classes 
treballadores i mitges de la societat, enveja de països veïns i orgull 
propi, senyal de progrès i equitat entre les persones, està essent 
atacada frontalment pels que ens dirigeixen, entossudits en afavorir 
la causa privada. No n´hi ha prou de les retallades sofertes, que ara 
ens anuncien una pujada de   l ´irpf i a més un nou descompte del 
3% del sou a tots els treballadors públics o concertats. 

Què volen dels treballadors? Jo us ho diré: descontent, desmotivació 
i al final renúncia de la dedicació plena al servei públic, per buscar-
se les garrofes en el sector privat. i, qui patirà tot això?. Bé, esclar, les 
classes més desfavorides econòmicament de la societat, aquells que 
no tenen capacitat ni poden escollir altres alternatives que l’opció  
pública.

a argentona ja ho patim. per exemple: si algú escolleix palmar-la en 
cap de setmana, pot ser que el difunt es quedi al llit força estona per 
manca de metge que li signi el certificat que permet el seu trasllat 
al tanatori; tret que algú pagui una minuta d´un servei mèdic privat. 
D´altra banda, si a vostè se li acaben les medicines receptades un 
dissabte,haurà d’anar el diumenge a la farmàcia, i si aquesta, com 
és normal, està tancada, busquis la vida com pugui! si pot, anirà a la 
de guàrdia. si no pot, perquè és una persona gran o minusvàlida i li 
costa desplaçar-se, farà un veritable exercici de retallada estalviant-
se una pressa del medicament aquell dia festiu.

aquests són alguns exemples de coses que passen com a conse-
qüència de les retallades. Més ben dit, com a conseqüència de la 
desmotivació que fomenta el passotisme dels professionals, doncs 
una gestió més equilibrada podria evitar aquest problemes descrits 
amb un to un xic irreverent, però és que ens indigna la situació. tot 
això condiciona el que dèiem abans, un desencís cap al sistema  
públic.

No ens oposem a les reformes que calguin per tal de fer el siste-
ma sostenible, cosa que és responsabilitat de tots. però cal  tenir 
present que, per aconseguir que els sistemes funcionin, cal que les 
persones que els fan funcionar estiguin contentes . si vols enfonsar 
un sistema, carrega contra els funcionaris. el que no és de rebut 
és que sempre pateixin les retallades els mateixos, desmotivant els 
treballadors i que els mandataris facin veure que són incapaços de 
buscar solucions als problemes. senyor armengol, què ha fet vostè 
per evitar aquests problemes als seus vilatans?

Què volen fer amb la funció pública?

Ja. Capdevila
Metge del sistema 

públic de salut

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com
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“De gran a petit demana-m'ho com vulguis. De petit a gran si que 
no t'ho faré”. sàvies paraules d'en Mingo ros, filòsof del tallant, 
davant de l'espatlla de xai que em despatxava a “Can Taiossos”.

amb l'excusa de que no hi diners, (tots sabem que 16.000 milions 
d'euros no tornen a Catalunya cada any i que hi ha indicis rao-
nables que no sempre es gestionen bé els que tenim), així doncs, 
la generalitat ha malbaratat la possibilitat de fer créixer la xarxa 
escolar a argentona, de petit a gran sí que s'hi podia fer alguna 
cosa més.

No posem en dubte que les dades de naixements de les que 
disposen els administradors no aconsellaven fer una escola més a 
la vila.

No entenem que encara no hagin fet una reglamentació de com 
han de ser els instituts-escola que s'han creat i que estan funci-
onant “provisionalment”. És a dir que per a transformar l'escola 
francesc Burniol en un institut-escola no saben com ficar-s'hi però 
que hi ha milers d'euros a gastar és una evidència i que el resultat 
final seria un equipament incomparablement més deficient que el 
que disposa l'institut d'argentona, a quatre passes del Burniol.

Quin és doncs el millor escenari escolar a argentona? És irrefutable 
que la millor solució hagués estat la construcció d'un institut-escola 
en els terrenys dels Collells que ja són de l'ajuntament i el seu 
destí és el d'equipament escolar. si s'esgrimeix que la població 
escolar minvarà, potser no, si s'arriba a construir el barri nou dels 
Collells, en tot cas, l'escola que s'hauria d'anar buidant hauria de 
ser la més antiga i obsoleta, construïda als anys trenta del segle 
passat, amb bigues de fusta i que fimbreja (sembla que el terra 
tremoli). L'edifici seria l'idoni per allotjar-hi la biblioteca municipal 
i un petit museu sobre l'escolarització a argentona, explicant per 
exemple que les dues portes d'entrada eren per separar els nens i 
les nenes, que no es podien ni barrejar al pati.

a ningú se li escapa que això hagués augmentat el prestigi de l'es-
cola argentonina: una munió de famílies amb residència a Mataró, 
Òrrius i Dosrius han anat fent l'opció de portar els fills i filles a les 

escoles d'argentona, val a dir que moltes d'aquestes famílies tenen 
lligams familiars o professionals a la vila.

es reduirà l'oferta i s'eternitzaran els barracons que, quan els 
desallotgin els alumnes de l'escola aixernador, els ocuparan 
els alumnes de l'institut que no hi cabran en les aules actuals. 
alumnes que hauran de fer viatges per anar a fer educació física, 
consultar els llibres de la biblioteca del seu institut, els laboratoris, 
etc.... paral∙lelament es dóna el fet que algunes escoles concer-
tades augmenten les seves línies per encabir més alumnes que 
pagarem amb els pressupostos de la generalitat, està clar.

Des del Banc de la plaça encoratgem als companys de la revista 
gratuïta de la província de girona, Cafèambllet.com que afirma: 
“Cada dia que passa l’escàndol dels gestors dels hospitals de 
Blanes i Calella es fa més gran. A l’opacitat, l’ocultació de factures 
i els 1,5 milions d’euros gastats en informes que ningú ha vist 
ara cal sumar la implicació de Carles Manté en una trama que 
feia servir diners públics per portar a terme inversions privades, 
segons pública el diari El País.” Ho podeu llegir a la portada de la 
seva web i escolar el vídeo que porta per títol “El major robatori 
de la història de Catalunya” on expliquen que cap responsable 
polític sap, vol o pot donar explicacions dels més de 400.000 € 
pressupostats i gastats sota el títol de “despeses diverses” durant 
el 2010 pel Consorci de salut Maresme-La selva i dels més de 
200.000 € “d'estudis diversos” gastats en el mateix any i que no 
poden veure les factures.

en el mateix vídeo conclouen que això passa perquè aquests 
serveis els gestionen empreses privades i estenen l'ombra de la 
sospita sobre les escoles privades concertades, els diners que 
reben poden no ser destinats únicament a la docència i poden a 
anar a parar a partides tan poc clares com:”despeses diverses”.

espero que pel bé d'argentona, 
el debat educatiu no estigui 
definitivament tancat des dels 
despatxos.

Nou panorama escolar d’Argentona: 
retallat, amputat o desgraciat?

Xavier peguera i Marvà
Mestre a argentona des de 1988.

Llicenciat en filosofia i Lletres-
secció Ciències de l'educació, 

especialitat d'organització escolar

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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ara fa un any van començar les obres per construir una pista 
esportiva coberta. vam veure com es tancava el pati i es feien uns 
grans sots per als fonaments d’unes quantes columnes d’acer, 
distribuïdes per tot el pla del pati de forma equitativa, just davant 
la porta del vessant est d’entrada a l’edifici de l’escola. aquestes 
bigues de gran perfil esbossaven la base d’una estructura que 
s’intuïa ferma i de dimensions molt importants. fàcilment ens ima-
ginàvem un cobert per solucionar les activitats a l’aire lliure en cas 
de pluja i superar així l’ús de les dues sales tancades polivalents de 
l’escola, que s’havien quedat petites i, com no, fer més suportable 
el sol a l’estiu, que ha castigat sempre intensament aquest pati.

evidentment aquestes obres causaren la impossibilitat de l’ús de la 
zona a causa de les tanques perimetrals, que afectaven, en termes 
generals, més de la meitat del pati de l’escola. Les conseqüències 
inevitables foren modificar completament l’organització de l’espai 
lliure romanent en els moments d’esbarjo dels nens i nenes esta-
blint torns de sortida al pati i rotació de la utilització dels espais 
disponibles, inconvenients que s’assumiren amb la normalitat obli-
gada en aquestes circumstàncies però que han limitat la llibertat 
de moviments i de joc dels nens i nenes.

aquestes obres havien de durar com a molt quatre o cinc mesos 
i, per descomptat, a l’inici d’aquest curs 2011-2012 havien d’estar 
acabades. Després d’un parell de mesos, les obres van quedar 
aturades, concretament des del juny de 2011.

al setembre de 2011, quan va començar el curs, les obres seguien 
igual d’aturades, fins que es va confirmar la fallida de l’empresa 
constructora. Des d’aquell moment el Consell escolar i l’aMpa vam 
fer una petició a l’ajuntament, donada la previsible lletania per a la 
resolució del problema, i demanàrem que mentre no es contractés 
una nova empresa per continuar les obres, es tapessin els forats 
del fonaments, s’anivellessin les terres, es retiressin les tanques i 
es protegissin les columnes, a fi i efecte que els alumnes poguessin 
utilitzar tot el pati, amb uns “grans monòlits de ferro”, això sí, però 
amb garanties per evitar accidents.

L’ajuntament d’argentona ens va explicar que abans calia forma-
litzar tràmits administratius. però en el darrer Consell escolar ja es 
van donar per solucionats. això succeí el 8 de febrer de 2012.

per al curs 2014/2015 s’espera la fusió de les escoles de L’aixer-
nador i francesc Burniol i s’ha de donar cobertura a la necessitat 
d’equipaments.

És per això que, després d’esperar el termini de temps que 
l’Ajuntament ens va dir i veient que tot continua igual, demanem 
el compromís del regidor Sr. Angel Puig perquè, com a mínim, 
els alumnes de la nostra escola puguin gaudir del seu pati el 
proper trimestre i demanem als responsables de l’Ajuntament 
dels tràmits administratius que se li doni màxima prioritat i no 
s’endarrereixi més el procés de contractació pública necessari per 
a l’adjudicació de les obres de la pista i la coberta.

Malestar per les obres aturades al pati de 
l’escola Francesc Burniol des del juny de 2011

aMpa de l´escola 
francesc Burniol

estat d´abandó de les obres en el pati del Burniol

FRUITA DE TEMPORADA   

OUS DE GRANJA                 

OLIVES

VERDURA DEL MARESME

ASSORTIT DE DOLÇOS

VARIETAT EN LLEGUMS
Horari: Dilluns matí tancat / Tarda obert

De dill a div de 8.30 a 13.30 i 16.30 a 20.30
dissabtes 8.30 a 14h

C/ les Parres, 19 baixos - Argentona

FRUITA DE TEMPORADA   

OUS DE GRANJA                 
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De dill a div de 8.30 a 13.30 i 16.30 a 20.30JA TENIM 
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eren les set de la tarda, hora local. el nostre avió sobrevolava la Ciutat 
de Mèxic per poder buscar el lloc on aterrar. era el 27 d’abril de 2001. 
La ciutat era plena de llum. No es veia frontera enlloc. No entenia res. 
el cel enfosquia. La sílvia -que ens acompanyàvem en aquest inici de 
viatge- estava tant cansada i expectant com jo. Qui ens espera aquí? 
el Lobo i la siria ens recolliran a l’aeroport i ens portaran a casa seva. 
No els coneixem. No sabem res més. ens posarem la samarreta de 
pallassos sense fronteres perquè ens reconeguin.
som a finals de juliol, la Julen i jo arribem corrents amb una redila (un 
camió que fa d’autobús per transportar la gent) a guadalupe tepeyac, 
una comunitat indígena tojolabal i, des d’una altra redila que està 
marxant, sentim les veus de quatre mosses italianes que criden: Jordi! 
Jordi! aquests crits aturen el camió que estava partint i nosaltres dos 
podem fer transbordament. penjats més a fora que a dins de la nova 
redila, somriem amb la Julen fent com que hem estat de sort. Les me-
ves amigues romanes, observadores internacionals, m’han salvat una 
jornada incerta. farem una hora de viatge per arribar a La realidad, 
un dels assentaments rebels zapatistes en plena selva Lacandona, a 
l’estat de Chiapas, al sud del país.
són 6 mesos d’estada. a finals d’octubre he de tornar a Barcelona. 
Demano d’estar-m’hi una setmana més perquè vull viure la festa del 
“Día de los Muertos”. És la meva tercera estada a la Ciutat de Mèxic 
i ja sé moure’m millor. L’època de pluges pràcticament ja ha acabat. 
aquest cop, però faig estada a casa de la família esquivel: la Carmen, 
l’ana, l’ale, la Marta, don Hermilo i doña Meche i el menut del Charli, 
que és a punt de fer quatre anys. i com no, l’oso i la frida, gos i perica 
respectivament.
tornava a casa. em sentia ja molt ple amb el que portava a sobre 
però aquesta setmana final a la capital, enmig de la festa i la família 
esquivel, va ser una sorpresa i un moment decididament misteriós i 
màgic. No esperava que arribant a l’aeroport de Barcelona i veient a 
l’almudena, a l’eva, a la mare i a la Cristina -ma germana- estigués dos 
dies d’una radiant i incontenible plorera. mb la gent que intentava par-
lar per telèfon, que no em podia veure, els havia d’avisar com podia 
que no passava res, que estava la mar de feliç. No sé com explicar-ho.
el quatre d’abril de l’any següent i amb uns quants galons de més (ara 
com a coordinador general de pallassos sense fronteres a Centreamè-
rica) em dirigeixo a la Ciutat de guatemala. giro i comença la meva 
nova etapa amb molta intensitat i feina, havia d’espavilar-me: protocols, 
informes, congressos, gires, entrevistes … buff!! a més, havia deixat 
un espectacle per estrenar a Burgos. i també vaig haver d’intercalar un 
viatge d’anada i tornada a Ciutat de Mèxic. Quan vaig tenir un moment 
per a mi, vaig caure malalt. era pels volts de final d’abril.
Més o menys tres setmanes més tard, l’ana esquivel i jo ens trobem a 
san Cristobal de las Casas, Chiapas, i ajuntem a poc a poc les nostres 
vides. Comencem a conèixer gent, ciutats, països, projectes. La meva 
nova responsabilitat em fa que supervisi els projectes que tenim allí, 
amb vailets del carrer i en comunitats indígenes molt afectades pels 
anteriors conflictes civils; obrint cases allí on cal; conèixer el terreny, 
preparar la logística el millor possible, passar els informes, fer valoraci-
ons, recollir el personal que arriba per repartir tallers o fer gires, amb 
els espectacles, etc. viatgem molt i sempre tinc l’ana al costat.
La meva història amb pallassos sense fronteres acaba quan torno al 

gener de l’any següent. M’hagués agradat seguir un any més però hi 
havia problemes de diferents colors i no vaig acceptar seguir. amb 
l’ana, doncs, vam decidir sense masses problemes ubicar-nos a la 
Ciutat de Mèxic. era, per a mi, començar de zero. també ja m’estava 
bé deixar aquesta figura i presència del cooperant, un tant privilegiat 
encara que sense un mal sentit, i viure un país des de dins, com un 
més. a més a més, l’ana val un imperi, creieu-me. La nostra unió ha 
quallat amb molt d’esforç i paciència però el nostre agermanament ve 
de socarrel i estic molt content amb això. per arrodonir-ho se’ns hi ha 
ajuntat l’elisenda, la nostra filla, la nostra “chulitilla” i això ja no hi ha 
qui ho pari.
adaptar-se a una nova realitat, cultura, gent i assumint aquest altre 
país, també el meu, no és fàcil. Mèxic, amb uns llegats enormes de 
societats, d’història, cultures, i amb més de 3 mil km de frontera amb 
els estats units, vol dir viure i rebre una situació i una realitat parado-
xal, única. per moments és com un gran experiment. els mexicans i 
mexicanes tenen el gen de la supervivència com un fet diferencial, i 
malgrat que aquest concepte pot disfressar-se o transmutar-se en un 
altre terme -corrupció, per exemple-, aquesta identitat fa percebre la 
realitat d’una altra manera, moltes vegades multiplicadora, creativa i 
sorprenent, si ets capaç de posar-hi una miqueta d’atenció. No cal dir 
que també el revers no et deixa indiferent, sobretot en temes com la 
impunitat i la subsegüent pressió que tot plegat crea en la societat.
Mentrestant, i suscintament ho diré, intento respectar-me i acceptar 
els demés. sé que sóc complicat, lent i que penso massa les coses -ho 
admeto- però vaig aprenent. treballo en kinders, escoles, instituts i 
universitats. Dono classes de teatre i clown. a poc a poc vaig treballant 
la part més creativa, escènicament parlant, i els meus grups i propos-
tes d’espectacles van obrint-se camí.
Quan en aquella redila camí de La realidad vaig creuar les primeres 
mirades amb l’ana crec no equivocar-me 
reconeixent la meva història com una història 
afortunada i plena de sentit. sóc un privilegiat.

argentoninsForA vIlA

Jordi pannon i 
Bonilauri

L´autor, en Jordi pannon, i la seva familia

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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farà aviat un any que tenim nou equip de govern i la manera 
de governar no té res a veure amb l’anterior que era presiden-
cialista i autoritari, carent d’ideals politics, ja que com hem dit 
moltes vegades, se’ls van deixar pel camí, doncs els objectius i 
els principis de participació no van entrar al consistori.
ara bé, això és aigua passada. ara ens trobem un equip de go-
vern que si bé és mes democràtic i moderat donat que respecta a 
l’oposició, té carències:
La primera es deriva de la múltiple diversitat ideològica i per tant 
del que és costos posar-se d’acord per assolir objectius.
si mirem per grups de l’equip de govern, ens trobem primer al 
sr. Mora d’argencat que siguent un persona formada, té tics 
prepotents i autoritaris.
D’altra banda, ens trobem amb l’angel puig de l’entesa, una 
persona amb molta bona voluntat per tirar endavant tasques be-
neficioses pel poble en un moment difícil que les fa impossibles. 
altre problema de l’angel es alguns de la “troupe” de l’entesa, 
sobretot els d’iCv, dogmatics i rabiosos com pocs. aquestes 
dues persones tenen una clara posició sobre la identitat nacional 
catalana.
en quant al sr. salvador Cases, és el clàssic polític d’aparell 
de partit que segueix a “pies juntillas” les directrius de la seva 
direcció. De tal manera que en la qüestió nacional no té marge i 
tampoc té espontaneïtat política degut a l’esmenta’t control del 
seu partit.
en quant al grup de Ciu, en general son persones normals amb 
capacitats mes o menys bàsiques tirant a grises.
punt i apart és l’alcalde sr. armengol. aquest polític que ha 
desenvolupat el síndrome del camaleó caracteritzat per canviar 
el color i adaptar-se així l’hàbitat és el punt principal de l’article 
en quant és la gran paradoxa:
un regidor que tingué responsabilitats a l’antic equip de govern 
on s’aprovaven coses, sobretot econòmiques, que no van benefi-
ciar al poble, ara es veu abocat, per la pressió dels actuals socis, 
a renegar de moltes qüestions de les que ell havia participat. 
Com alcalde no podem queixar-nos, però de contradiccions i 
ambigüitats n’està ple. un és presoner dels seus actes, paraules 
i silencis.
sr. armengol, vostè continuï la seva tasca que 
nosaltres estarem atens a la mateixa.

Paradoxes de govern

pep i Xevi 
Nieto
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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

Òbit

el passat dia tres de gener 
ens va deixar el sr. antonio 
Hervás almagro a l’edat de 
81 anys. aprofitem per donar 
el nostre condol a la família 
i especialment al nostre 
company de la agricultura 
de Ca l’elies.

in memoriam
Francesc Lladó i Tubau
el diumenge 22 de gener va 
morir en francesc Lladó i 
tubau, un dels fundadors i 
actual membre de la Junta 
del Centre d’estudis argen-
tonins Jaume Clavell.
en francesc, de can poi, 
sempre es va destacar per 
la seva estima envers el pa-
trimoni Històric, arquitectò-
nic i arqueològic de la vila. 
això el va portar a ser a en-
capçalar des dels primers pasos la secció de patrimoni del CeaJC, i 
articles a la revista fonts com ara “argentonins en la conquesta de 
Mallorca”, “argentonins a la guerra Civil del segle Xv”, “vivències 
del dia que argentons perdé l’estatus de vila republicana”.

també és coautor d’estudis com la “Carta arqueològica d’argen-
tona”, “Les Masies d’argentona”, “La capella de sant sebastià”, 
“vivències de Jaume Lladó i font”, “La via romana de parpers”. el 
seu interes en defensa del patrimoni històric municipal el va dur a 
militar activamente en la plataforma en Defensa del Centre Històric 
d´argentona, moviment en el que destaca per el seu dinamisme i 
inconformisme front l´agresiò a la nostra identitat. en francesc era 
dels que pensava que sota le masia del cal guardià s´hi trobarien 
restes mes antics, tal com malhauradament els fets demostraren.

Darrerament, en francesc va estudiar en profunditat l’història de 
la seva nissaga familiar: els Lladó d’argentona. Després d’anys 
d’investigació va enllestir un extens estudi sobre aquesta nissaga 
des del segle Xiii fins al segle XX.

Cal destacar també el seu pas per la política municipal, essent 
regidor de Cultura a la dècada dels vuitanta del segle XX, quan va 
impulsà el premi Burriac i les publicacions locals. també ha format 
part del Consell del patrimoni d’argentona aquests darrers anys en 
representació del CeaJC.

Darrerament es va implicar en el retorn de la vinya a la vila 
amb l’entitat dels “amics de la vinya i el vi” i en la fundació 
del Museu de la pagesia d’argentona, que esperem veure com 
a realitat d’aquí a poc temps. aquest podria ser un bon motiu 
dh´homenatge a en francesc, un pagès enamorat de la cultura i 
defensor del patrimoni.

foto: toni garcia
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Torrent de la Salut: El 
resultat és 14 a 14
Quin hauria sigut el resultat si els votants 
sabessin que en el cas de sortir els vots a 
favor hi hauria famílies que ho perdrien 
tot? els veïns serien capaços de ser còmpli-
ces d’un desnonament?
Ni ho sé ni m’importa, els veïns no els 
triem són els que són, com el pares i 
germans.
us imagineu que l’ajuntament tingués dret 
a decidir en cas d’empat?
L’ajuntament permetria que uNa família 
ho perdés tot?
sí! els ajuntaments estan manats per 
polítics, gent que el primer que els hi 
ensenyen és a llegir estadístiques i calcular 
moviments, i ja no em crec la típica frase 
“no tots som iguals” uNa MerDa! tots sou 
iguals!
La feina d’un polític quina és?
tinc una amiga que properament ho per-
drà tot, és treballadora i té dos catalanetes, 
però va fer mala punteria a l’hora d’escollir 
veïns i poble. ara els hi ha d’explicar a les 
seves nenes el perquè de la seva desgrà-
cia. Jo ho faria així:
Hola filles, demà marxem a viure sota un 
pont, demà passat un polític manarà a 
una agent social que aneu a viure amb ells 
perquè jo no tinc casa ni menjar, i a més 
faig pudor. D’aquí tres dies em tiraré al 
tren i d’aquí quatre dies un polític de pasta 
us adoptarà perquè no ha tingut temps 
de tenir fills. us estimo i encara que no ho 
creieu jo no vaig triar aquest veïns, van ser 
ells que van venir.

oriol Núñez i Camprubí.

El Sempre que mai hi és
Diverses vagades he enviat Cv a deman-
des de feina que ha fet el seMpre i m’he 
trobat, i en se d’altres persones que també, 
que no hi ha cap protocol de selecció ni 
de valoració alhora de seleccionar els 
candidats.
el regidor que porta el seMpre, és el sr. 
Cruz d’unió. tot i pressuposant la seva 
vàlua, el problema és que sols esta a 
l’ajuntament de 8 a 10 del matí, de tal 
manera que se li fa molt difícil per no dir 
impossible controlar la “troupe” de funci-
onaris que a partir de les 10 sembla que 
deixin de funcionar.
M’ha estat impossible saber quin era el 
criteri de selecció i en les diverses vegades 
que he enviat el Cv i/o m’he presentat a 
una convocaria; mai n’he tret l’aigua clara. 
a l’ultima convocatòria, m’envien el 5 de 
gener d’enguany un mail dient que la 

selecció esta feta el 27 i 28 de desembre i 
que els seleccionats treballant des del 30 
de desembre, i tampoc m’han aclarit per 
que no se’m va notificar o convocar a l’en-
trevista de selecció. preguntat al sempre 
i al sr. alcalde, hores d’ara encara no se 
quin va ser el criteri de selecció i quina va 
ser l’escala de valoració per objectivitzar 
dits criteris.
Com que els funcionaris del sempre em 
coneixen sols d’ oïdes i amb el sr. Cruz 
no hem tingut el gust de ser presentats, 
suposo que la meva “fama” de rojillo és 
suficient per descartar-me tot i que tinc 
un Cv acadèmic i laboral molt notable i 
extens. Desprès de tants anys, encara em 
tindran mania per ser de can Nieto? sé 
des de molt petit que ser revoltós i roig a 
aquest poble de dretes era una putada, 
però que dures a hores d’ara....!!!

Xavier Nieto

A la reunió de poble...
He assistit al saló de pedra, a la reunió de 
poble, allí ens varen informar de tot el que 
es pensava fer. varen parlar de la velcro, 
de can Doro, can puig i Cadafalch, el 
Museu del Càntir, la piscina, i alguna altra 
cosa que ara no me’n recordo.
tant de bo tinguessin la possibilitat de 
fer-ho.
al torn desl “precs i preguntes”, jo els vaig 
donar les gràcies de que pensessin amb 
la piscina. però m’agradaria saber fins a 
quin punt ens acabarem d’endeutar, per 
què ja ho estem massa, i de quina manera 
pensen pagar aquest deute (¿? ). el poble 

té el dret de saber-ho ja que en definitiva 
és ell qui paga. tot el demés no és més 
que fum!
passaran anys i anys i no es farà res. 
siguem conscients: no hi han diners i no 
es poden fer miracles. La caixa és buida. 
toquem de peus a terra. pensem en aquest 
poble que s’està enfonsant en un pou que 
no té fons.
varen parlar de lleis, de les que estan 
escrites i de les que no s’han escrit mai. els 
vaig parlar d’una família que aquell més 
no havien pogut pagar el lloguer perquè 
els havien posat un multa de 100 euros 
per tenir mal aparcat dos minuts el cotxe. 
però em vaig quedar curta. a argentona hi 
ha moltes famílies que pugen els seus fills 
amb penes i treballs; que es veuen abocats 
a les ajudes socials i que ni així poden 
arribar a final de mes.
Davant d’això, per a mi, can puig i Cada-
falch, el Museu del Càntir, o can Doro, etc, 
no tenen importància. primer de tot són 
les persones. veig aquells joves, alguns ja 
pares de família, sense feina, amb els seus 
anhels de benestar congelats i que amb 
sentiment de ràbia es pregunten: -De què 
m’ha servit la lluita ideològica si ara em 
donen una patada al cul!
Quan a una persona, el seu amor propi és 
trepitjat i la seva autoestima es vulnera, 
aquella persona perd la seva dignitat i no 
val res; aquell poble no val res. un poble 
es fa gran si hi ha grans persones. respec-
to les lleis escrites però penso que el clam 
del poble és més vàlid que totes les lleis!

alfonsa Charles

III LLIGA DE BITLLES CATALANES 2012
Ja tenim aquí L´iNiCi de lligueta de bitlles eQuips.
el campionat es desenvoluparà d’acord amb el següent calendari:

1a partida el 22 d’abril
2a partida el 20 de maig
3a partida el 10 de juny
4a partida el 8 de juliol

L’horari serà el següent:
-  De 10:00 a 10:30 esmorzar, l’organització posarà una barbacoa a disposició 

dels participants i cadascú es durà la teca. tindrem servei de bar i paradeta de 
merchandising.

- inscripcions dels equips fins a les 11h.
- a partir de les 11:00 es faran les primeres tirades.

La inscripció tindrà un cost de 25 € per equip masculí, femení o mixt, per als infantils 
serà gratuït. L’organització vetllarà pels premis per l’equip guanyador de cada categoria, 
de la brasa per l’esmorzar i del cava pel fi de lligueta.
els equips estaran formats per quatre jugadors/jugadores o mixtos.
els participants hauran de tenir per categoria:
• Masculí i femení de 14 a 90 anys mixtos
• infantil de 8 a 13 anys mixtos

Més informació: Xavi (618056341 – zagama.cat@gmail.com)
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Coses que passen
Com cada any, en Do-
mingo i la eulalia ens 
han fet gaudir amb les 
creacions pròpies del 
seu pessebre, tant el 
que fan a casa seva 
(cal Magret) com en 
l´exposat a l´aparador 
del sindicat. es de des-
tacar el mérit afeigit 
de recrear cases i llocs 
de la vila.

el primer Concurs de Balcons el va guanyar els veïns del carrer 
angel guimerà. el jurat considerà com un mèrit el haver fet una 
iniciativa col.lectiva. D´altre banda, altres iniciatives particulars 
varen ser força reixides.

 La popular botiga 
de comestibles Can 
Maynou, tanca les 
portes per jubilació.

per sant Julià varem tenir els habituals tres tombs, aquest any amb 
un tastet de la guardia urbana de Barcelona a cavall.

el mateix diumenge 
de festa major, 15 de 
gener, en el  Casal 
dels avis, tingué 
lloc el campionat 
d´escacs d´hivern. 
L´equip d´argentona 
a, compost per 
esteve  espelt, Josep 
a. Capdevila, Lluis gil 
i guillen, obtingué 
um meritos segon 

lloc entre 8 equips de la comarca, que hi participaren. La competi-
ció va ser a partides ràpides de 5 minuts, doble volta i sistema de 
puntuaciò olímpic.

L´ola de fred polar 
es va concretar a 
argentona amb una 
vistosa nevada i els 
termòmetres sota 
zero, els dies 2 i 3 de 
febrer.

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

foto cortesia de JaC

2on premi. Carrer Dr. samsó, 16. foto cortesia de f. Navarro

foto cortesia de f. Navarro

foto cortesia d’arC

L´equip argentona a, subcampió del torneig

foto cortesia de f. Navarro
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Sentència absolutòria
el Jutjat de lo penal, número 1 de Mataró, va dictar finalment 
el pasat mes de febrer, despres d´exhaurirse el termini de 
reclamacions, una sentència absolutoria per els membres de 
la plataforma en Defensa del Centre Històric que varen veure´s 
lamentablement implicats en els llastimósos fets que es produiren 
en el ple Municipal del 4 de Març de 2005.

La sentencia deixa ben a les clares que la protesta era pacífica 
i que els alderulls es provoquen com a conseqüència de la 
intervenció policial.

foto del ple Municipal de referència.
RECOMANEM...

Recull Enciclopèdic d´Argentona

es un honor i motiu de satisfacció per als 
editors del Banc de la plaça poder-vos reco-
manar el recull Enciclopèdic d´Argentona, 
de Josep Lladó i pascual. aquesta obra 
enciclopèdica recull en més de 300 entrades, 
els fets i els personatges que, a parer del seu 
autor, han contribuit de manera destacada 

al desenvolupament de la història de la vila en totes les époques, 
principalment en els darrers anys. No hi son tots, pero els que hi son 
han destacat per la seva obra. esperem que una nova edició reculli 
persones i entitats que sense ser tan mediatiques també han deixat 
un pòsit de vivències i servei a la nostra vila.

Creiem que es una obra de consulta per tots els argentonins de dins 
o fora vila, i per totes aquelles persones interesades en coneixer 
argentona. L´obra esta ben presentada i editada, destacant el dibuix 
de coberta fet pel nostre company de redacciò francesc Navarro.

Ja som referència!!!
agraïm al autor del recull enciclopèdic d´argentona, el senyor 
Josep Lladó i pascual, per citar-nos a la seva magna i encomiable 
obra. val a dir que l’hem devorada amb molta atenció.

entenem que més endavant el autor pugui anar ampliant-la, ja que 
ens hem adonat que hi manquen entitats i associacions de la vila, 
així com personatges humils que pel seu tarannà no hi són en l’ac-
tual recull i que creiem que són dignes de ser-hi, així com d’altres 
que per la seva rellevància tampoc hi consten. entenem que s’ha 
hagut de fer una selecció.

felicitem i agraïm a en Josep Lladó i a les entitats que han ajudat a 
l’edició i finançament d’aquest primer volum. encoratgem l’autor 
per la continuïtat de l’enciclopèdia d´argentona.

Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca d’Argentona
el passat dijous dia 8 de març es convocà la tercera sessió de la pla-
taforma d’afectats per la Hipoteca d’argentona (paH, per les seves 
sigles). La reunió, oberta a tot el poble, va comptar amb la presència 
de més de 30 veïns, d’entre els quals membres de diversos grups po-
lítics municipals, així com membres de Càritas o Creu roja, membres 
de la paH de Mataró o de l’associació de veïns d’argentona. el seu 
propòsit és engegar diverses iniciatives per evitar desnonaments i 
donar suport als futurs desnonats o, si més no, atenuar els cruels 
efectes del desnonament, ja que deixa a gent del poble sense sos-
tre on dormir. es reuneixen cada dijous a les 8 del vespre, alternant 
una setmana al saló de pedra i una setmana al Cros (lloc on s’han 
començat a detectar els primers desnonaments des de la constitu-
ció de la plataforma).

Des de l’associació de veïns ens adherim a la iniciativa i donem el 
nostre recolzament a les seves activitats i finalitats.

associació de 
veïns d´argentona

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
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Com alguns recordareu, en el ple del 4 de març de l’any 2005 es 
van produir uns incidents que van resultar en el processament 
judicial dels argentonins Quim Brugués, Oriol Marfà, Ricard 
Marfà i Martí Marfà. La Plataforma en Defensa del Centre 
Històric protestava pacíficament per la imminent decisió plenària, 
de la majoria llavors conformada per l’entesa i el psC, d’ordenar 
l’enderrocament de Cal Guardià i altres edificis del voltant 
com a primer pas de l’execució d’un projecte urbanístic que havia 
tingut i tenia una important oposició popular.

La resposta del llavors alcalde d’argentona, Antoni Soy, fou enviar 
quatre agents de la Policia Local a reprimir a Quim Brugués i 
Martí Marfà, que mostràvem una de les pancartes amb el lema 
“No enderroqueu el centre històric” des de darrera de la taula 
dels regidors. un dels agents, caporal de la Policial Local, s’abra-
onà violentament contra el sotasignant fins al punt de l’escanya-
ment, provocant la reacció de diverses persones presents, entre les 
quals el seu pare i el seu germà, oriol Marfà i ricard Marfà. aquest 
últim també fou víctima de la desmesurada agressivitat de l’agent, 
que el reduí a base de cops.

Les quatre persones anomenades vam ser denunciades per 
la Policia Local i processades per un delicte de resistència 
a l’autoritat, i les faltes de lesions i de pertorbació de l’or-
dre públic. Després de més de 6 anys, el passat dijous 10 de 
novembre se celebrà el judici oral, amb una petició fiscal de 9 
mesos de presó per a tres dels imputats i multes econòmiques 
diverses. L’acusació particular va ser inicialment sostinguda pel 
govern municipal d’Entesa i PSC fins que l’ester Merino, en la 
seva arribada a l’alcaldia, es comprometé a retirar-la. tanmateix, 
va ser el govern de txa i Ciu qui finalment apartà el consistori del 
procés, executant una promesa que aparentment Merino mai 
havia acomplert. paradoxalment, poc temps més tard aquest nou 
govern aprovà costejar una nova acusació particular, en aquest 
cas promoguda per l’agent agressor que, tot i ser part acusadora, 
al∙legava indefensió. els advocats d’aquest elevaren la demanda a 
2 anys de presó, tipificant el delicte d’atemptat a l’autoritat.

La sentència de la jutgessa, emesa el 25 de novembre de 2011, 
declarà l’absolució per a tots els encausats, concloent la seva 
reflexió amb la següent frase més que il∙lustrativa:

“En definitiva, la prueba practicada no revela una 
intención de los acusados de interrumpir o coar-
tar la sesión del pleno con su acción, sino simplemente 
la voluntad de expresar su mensaje, de forma 
pacífica, y tampoco se revela que la sesión se interrumpa por 
esa acción concreta, sino que el desorden se provoca con 
la intervención policial”

L’esmentada resolució fou declarada ferma per la mateixa 
magistrada el 26 de gener de 2012, ja que cap de les parts no va 
formular recurs d’apel∙lació, i es donà per arxivada la causa.

al nostre entendre, aquesta sentència no només prova la 
innocència dels encausats i ratifica el nostre dret a la protesta 
pacífica, sinó que situa els agents com a causants de l’esvalot. 
tal conclusió judicial hauria de desacreditar d’una vegada per 
totes les veus que, amb més o menys èmfasi i durant aquests sis 
anys, han posat en dubte la legitimitat i la legalitat de la nostra 
acció així com la nostra innocència.

Com us podeu imaginar, durant aquest temps, els afectats hem 
patit un desgast anímic i moral important, no només per la 
dilació del procés i el pes d’una acusació com aquesta, sinó també 
pels esmentats dubtes d’alguns davant un cas de repressió tan 
flagrant. per això, volem agrair sincerament el suport decidit i 
incondicional de les persones que, independentment de la seva 
postura en relació al conflicte de Can Doro, ens han acompanyat, 
recolzat i assessorat. gràcies als amics i familiars que heu estat al 
nostre costat i gràcies també als diferents advocats que han viscut 
el procés amb nosaltres.

Protesta al Ple per l’enderroc de Cal Guardià. 
Cas tancat amb sentència absolutòria

Martí Marfà i 
Castán

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
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Cap al residu zero!

encara que sembli com al circ, per allò de “més difícil encara...”, si 
realment creiem que a la generació de residus cal posar-li un límit o 
almenys un fre, no ens queda altra opció que anar cap al residu zero.

Que la producció de brossa és desmesurada, no cal pas insistir-hi, ho 
veiem cada dia. Ha arribat un moment en que: a) els abocadors són 
plens i s’estan clausurant; b) el reciclatge té un límit, no és barat i, al 
final de tot el procés, sempre ens queden uns residus que no es poden 
reciclar; i c) la incineració, per més que ens la vulguin vendre com “la 
solució”, no fa altra cosa que transformar la brossa en: gasos (que 
arrosseguen partícules altament contaminants) i cendres i escòries 
(que són tant o més difícils de donar-les-hi una sortida viable).

posats en aquest punt, i ja m’he fet pesat en repetir-ho, l’alternativa 
és la reducció. Cal fer un pas més i dir, sense vergonya, que l’única 
sortida a tot aquest desgavell és anar cap el residu zero. almenys 
intente-m’ho!

els països que s’ho han plantejat seriosament s’han marcat estratègies 
que potencien i ajuden en aquesta direcció, com és:
— potenciar una manufactura de productes i d’envasat on el residu 
incorporat sigui mínim (independentment que, a la vegada, sigui 
reciclable). a casa nostra, les lleis de l’envàs i de l’embalatge no 
responsabilitzen els fabricants sobre la quantitat de residus que porta 
incorporat el producte que ells posen al mercat. Com a exemple: la 
utilització de safates de plàstic per envasar aliments hauria de portar 
incorporada una “taxa” o penalització que els gravés i diferenciés del 
producte directe o a granel.
— Definir polítiques de recuperació i reutilització d’envasos. a alema-
nya la majoria dels envasos de plàstic són recuperables. Màquines 
recuperadores “premien” a l’usuari abonant uns cèntims per als enva-
sos introduïts. si aquí, no fa pas tants anys, els envasos de vidre eren 
de “retorn”, amb la bonificació corresponent (sifons, gasoses, aigües 
minerals, llet, cerveses, etc), per què no es poden implantar polítiques 
que promoguin aquestes pràctiques?
— fer que el sistemes de recollida i tractament dels residus urbans, 
estiguin encarats a recuperar el màxim (orgànica, paper, vidre, 
envasos metàl∙lics, altres envasos, materials perillosos, etc) i a utilitzar 
els processos de “final de canonada” (abocadors i/o incineració) el mí-
nim. així doncs, serà sempre millor la recollida porta a porta -números 
canten- que permet una bona classificació “en origen” dels diferents 
residus, que no pas els contenidors de carrer, on el gran problema és 
l’incivisme i/o la despreocupació d’alguns ciutadans que fan molt difícil 
la separació de les fraccions quan no s’han abocat en el contenidor 
correcte i la barreja és la nota predominant.

Malgrat tot, i a nivell particular, tenim molt de camp per córrer. segons 
dades del Manifest per una Catalunya lliure de bos-
ses de plàstic (2011), al nostre país utilitzem 5,4 bosses de plàstic 
per família en la compra setmanal. això vol dir que, només en una 
setmana, a Catalunya s’utilitzen a l’entorn de 14 milions de bosses de 
plàstic. aquestes bosses tenen una vida útil mitjana de 12 minuts, el 
que vol dir que després d’aquest ínfim espai de temps, ja passen a ser 
un residu del qual ens n’haurem de desempallegar. aquí començarà 
una combinació de despesa monetària i energètica que farà desequi-

librar la balança mediambiental. Haurem extret uns materials que són 
escassos i limitats (petroli) amb una despesa energètica, haurem fet 
un producte elaborat (bossa de plàstic) que només servirà de conte-
nidor d’altres productes per un espai de temps irrisori (12 minuts). La 
matèria primera ha necessitat milions d’anys per formar-se i les bosses 
de plàstic poden trigar de 400 a 1000 anys en descompondre’s segons 
el tipus. realment és una tremenda bogeria.

si pensem una mica en cada una de les situacions del nostre quefer 
diari, de segur que trobarem munts d’exemples com el que hem 
esmentat. tenim molt a fer i tenim una gran responsabilitat. el millor 
residu no és aquell que és 100% reciclable, sinó aquell que no es 
produeix:

• tan senzill com anar a comprar amb un cabàs i no fer 
servir un munt de bosses de plàstic.

• tan senzill com anar a la peixateria amb un taper i no 
que ens posin bossa ni safata de plàstic (al cubell de 
casa, tant la bossa com la safata faran pudor de seguida 
i, en canvi, el taper no perquè el rentem i llestos).

• tan senzill com anar a comprar el pa amb una coixinera 
(com s’ha fet tota la vida)

• tan senzill com prioritzar els envasos de vidre (i si son 
retornables, millor) en lloc dels tetra-briks o els de 
plàstic.

• tan senzill com no utilitzar (a casa, a la feina, a les festes) 
plats, gots i coberts que siguin d’un sol ús (plàstic o 
paper tractat).

• tan senzill com no comprar perquè són rebaixes, o és 
canvi de temporada, o el dia del pare, de la mare, o..., 
o..., o..., sinó perquè hem de menester aquell objecte o 
producte realment.

• tan senzill com, finalment, ser responsables del nostre 
consum –de tota mena -.

La estratègia del residu zero vol dir, en definitiva, tancar el cercle. 
tant en material com en energia utilitzada, a fi de que puguem viure 
en una societat i en un món realment sostenible. ara la balança es 
troba fortament desequilibrada. el cercle no està tancat, ni de bon tros. 
si bé les administracions tenen una gran responsabilitat quant a fer les 
lleis i les polítiques que afavoreixin aquesta tendència, tots nosaltres, 
com a elements individuals de la societat que som, tenim molt a fer i 
a decidir.

La nostra brossa de cada dia Joan 
Culubret

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05
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Des de l’hospital...
sóc a “L’Hospital de Barcelona”, on em varen haver de portar 
d’urgència degut a una infecció de ronyó produïda per una 
pedra. allí em varen calmar el dolor de seguida. La Maite, la 
meva filla, em va dir que m’havien donat un “xute”, doncs beneït 
sigui el “xute”.
La veritat és que estic tan agraïda a tot el personal que em sento 
obligada a deixar-ne constància: auxiliars infermeres, adminis-
tratius, i fins i tot la senyora de la neteja, em saludaven com si 
fóssim amigues de tota la vida. Què macos tots!
el metge em va demanar que caminés. surto de l’habitació i em 
passejo per tots els passadissos. Compto les passes: tres centes. 
en aquest recorregut ens creuem amb un altre pacient, ens 
saludem:
—Bon dia.
—Bon dia —li responc
passen tres dies, i ara quan ens saludem, ens fem un somriure. 
una de les vegades li contesto amb retard. Li dic:
—perdó però estic comptant les passes.
ell se’n riu i em diu:
—Jo compto les rajoles.
Ja no el vaig tornar a veure; però sí que vaig veure a una noia 
jove, que no tindria més de trenta anys. es passejava amb dues 
crosses i em va dir que li havien operat el maluc. És tan simpàti-
ca i agradable que parlar amb ella va ser tot un esplai.
torno a passejar i veig dues “mores”, estan bastant lluny de mi, 
les sento que parlen i no les entenc de res. es creuen amb mi i 
jo no els dic res i elles em miren amb un somriure als llavis i em 
diuen:
—“Buenas tardes!”
Jo, avergonyida, les contesto:
—“Creí que no me entenderíais.”
em contesten:
—“oh sí, hace tiempo que estamos en españa.”
No ens vàrem tornar a creuar.
Jo ja he tornat a casa però dintre meu ha quedat el record d’una 
gent generosa d’una gent que et dóna la mà en un acte d’ama-
ble convivència.
al sortir de l’hospital, m’he adonat que al carrer les portes de les 
cases són tancades, com també tancats estan els cors i els ulls 
se m’han negat de llàgrimes, perquè aquest 
món tan bonic, tan ple d’il∙lusions i d’espe-
rances, nosaltres l’estem destruint amb els 
nostres egoismes, enveges i ambicions!

EL RACÓ 
DE LA
LINA

alfonsa 
Charles

UN ARBRE
Un arbre es part d´un TOT, se m´afigura,
com tu i com jo i els peixos i l´estel,
i crec que ploira amb llàgrimes de mel...
Un arbre té quelcom de criatura.

Quan és petit formigues i ventada
li trenquen flors i brots, més endevant,
pastors i casçadors, badant, badant,
el fam sovint malbé, com la ramada,

i l´heura i els pugons i la malura...
Després, a poc a poc es va estenent;
l´arrel avall, avall, el pensament
enlaire, cel amunt, a la ventura.

De gran és la bellesa del paisatge,
la fruita, l´ombra, la cançó, la mel,
i aixeca els braços i et durà un estel
si um vespre li demanes habitatge.

A més és agraït si tu li ofrenes
un mínim de tendresa i protecció,
amb cada nova fulla et fa un petó
i no degoten fel les seves venes.

Un arbre es tot això i molt més encara,
li arrenques branca, escorça, fruita i flor
i sense un mot de queixa i cap plor
se´t dóna tot sencer com uma mare!
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vila?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

es tractava d’una part de la torre d’inspiració modernista de 
l’any 1903, coneguda com Cal pagès, situada a la plaça Ballot. en 
fou propietària la família de l’escriptor Josep Mª espinàs, on pas-
sava els estius, quan era un infant, i de la qual n’ha fet esment 
en algunes de les seves obres.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 33

Les blanques han de jugar amb mol-
ta presició per guanyar, si tenim en 
consideració que la coronació simul-
tània en h8 i b1 condueix a taules.

Blanques juguen i guanyen

ESCACS
per Josep a. Capdevila Morell

solució al proBLeMa núm. 32
La resposta es: podrà la futura dama negra parar 
la coronació de tots els peons blancs, que a més 
entran fent mat? vegem: 1.a6¡¡¡ f1=D; 2.a7 Rg8 
(si Da1 segueix f7 i les blanques guanyen: 3. Da3; 
4..d6¡ Df3; 5.d5¡¡ i no es pot fer res); 3. a8=D+, 
Rf7; 4.Da7+ Rf6; 5. Dg7+ Rf5; 6. Df7+ i 7. Dxf1. 
(estudi de 1913 fet per f. sackmann)

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

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

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

pista: si sou observadors... és una part de la casa d’estil 
modernista situada en el nucli urbà de la nostra vila.

Que encara no sabeu d’on estem parlant?

La solució al proper número.

sabríeu 
a què 
correspon 
aquest 
esgrafiat?

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

Empaperats

Estucs

Veladures

Noves 
tendències 
d'art 
cromàtic

Aplicacions de pintura
per a ambients decoratius, 
clàssics i industrials

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació



C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó

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

  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

Plaça Nova, 6 - 08310 Argentona


