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Festes, calor i Festa Major!

Al moment d’escriure aquestes ratlles acaba de començar l’estiu. Estem tra-
vessant una onada de calor poques vegades vista en un final de juny. Desit-

gem i esperem que quan llegiu el nostre butlletí, la calor ja hagi remès una mica i 
ens deixi respirar.

Enrere han quedat: la Diada de la Flor, el Teatre Sense Portes, la trobada d’una colla 
de vilatanes i vilatans amb un grup d’Altsasu i també haurà passat la Fira Argillà de 
ceràmica i terrissa. No ens en volem descuidar, també hauran passat la Festa Major del 
veïnat de Madà i la de Les Ginesteres. 

Vivim en un poble on els caps de setmana a més de ser festius, per a qui no els 
toca treballar, quasi sempre hi ha festa. Això d’entrada està bé sempre que les festes 
siguin de les persones i que se les facin seves, llavors és quan es teixeixen vincles, es 
creen complicitats, es promou la convivència i en definitiva es fa poble, realment. A 
més aquest fenomen és independent del pressupost municipal; no hi ha relació neces-
sàriament directa que a més pressupost, millor festa; no sempre és així. Fins i tot pot 
ser al contrari. O sia que podríem concloure que és preferible la qualitat a la quantitat.

En un altre àmbit, acabem d’estrenar nou Ajuntament. Un nou equip de govern 
administrarà els recursos de totes les vilatanes i els vilatans per als propers quatre 
anys. Per bé que de nou l’equip no ho és del tot, ja que d’entrada repetim amb l’alcalde 
i uns quants regidors/regidores. No obstant això, ha entrat gent nova, una onada d’aire 
fresc que esperem que revifi l’actuació del govern municipal, al nostre entendre força 
inoperant en aquests quatre darrers anys. Ho esperem de veritat i els donem un vot de 
confiança, com no podia ser d’altra manera. També instem a l’oposició –amb majoria 
aquesta vegada– a que sàpiga i vulgui fer la feina que li pertoca, a fi que entre tots, 
govern i oposició, treballin per fer millor la vida de les argentonines i els argentonins.

Ja només resta desitjar-vos, ja que la tindrem d’aquí a pocs dies, una bona Festa 
Major i que,aquesta vegada sí, Sant Domingo ens il·lumini a tots plegats que bona 
falta ens farà amb els temps que se’ns apropen. Bon estiu i fins que torni la fresca.

Nota de darrera hora sobre la foto de portada: Bona notícia! Han comen-
çat les obres de restauració de Can Comalada, que s’estava esfondrant.

Foto de portada: Francesc Navarro
L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.



el banc de la plaçaNúm. 62 | Juliol 20194 Actualitat

Quaranta anys d’ajuntaments democràtics
Paraules pronunciades per Josep Arenas 

Ponsa, com a regidor més gran de la Mesa 
d’Edat, en el Ple de presa de possessió i d’in-
vestidura, celebrat el 15 de juny de 2019.

«Bon dia a tothom. Benvingudes, ben-
vinguts! Tot seguit procedirem a l’acte de 
presa de possessió de les noves regidores i 
regidors i a l’elecció de la persona que ocu-
parà l’alcaldia durant el mandat que estem 
a punt d’iniciar.

Abans vull remarcar dues qües-
tions: La primera és que, afortuna-
dament, ja portem quaranta anys 
exercint aquest ritual que ens parla de 
que som els vilatans els qui decidim 
el futur del poble. He dit ja portem 
quaranta anys, com hagués pogut dir 
només portem quaranta anys. Perquè 
els més grans –com jo mateix– recor-
dem bé que no sempre fou així i que, 
abans d’arribar a aquelles primeres 
eleccions municipals de l’abril de 
1979, a Argentona vam haver de 
lluitar molt per conquerir els drets 
democràtics.

Recordo perfectament com, 
durant la dècada anterior a 1979, 
es va haver de batallar moltíssim 
per democratitzar les entitats i les 
organitzacions locals; fer grans 
manifestacions per a conquerir el 
desviament de la carretera comar-
cal 1415, que passava pel mig del 
poble o perquè no s’urbanitzés 
amb centenars de cases la Font picant i 
el seu Parc. No m’hi estendré pas ara –en 
un altre moment tindrem ocasió de fer-ho–, 
però sí que vull remarcar amb això que: la 
democràcia no ens va ser donada, sinó que 
va ser una conquesta i que cal preservar-la 
i mantenir-la cada dia.

L’altra qüestió que, com us deia, vull 
remarcar, és que si ara mateix, sóc jo qui 
presideixo momentàniament aquesta 

assemblea d’electes, això té un clar signi-
ficat. És un símbol que ens posa en relleu 
que l’anterior mandat s’ha acabat. Que els 
vilatans i vilatanes s’han pronunciat i han 
elegit uns nous representants. No és que 
–com se sol dir– es renovi la meitat o una 
part del Consistori, sinó que la renovació 
és de tots. Perquè som noves persones, 
amb nous programes, en nous equips, que 
donaran lloc a una nova alcaldia i a un 
nou equip de govern, a una nova oposició 

i a una nova governança de la Vila. Vull 
creure que amb noves dinàmiques i amb 
il·lusions renovades.

Estem, per tant davant de la gran 
oportunitat de cremar velles pugnes, –com 
cremarem trastos o mobles vells en les 
fogueres de sant Joan, d’aquí a uns dies. 
De cremar velles reticències, de cremar la 
incomunicació, de cremar ressentiments o 
rancúnies si n’hi hagués pogut haver. Som 

davant de l’oportunitat d’iniciar vertadera-
ment una nova etapa. Aprofitem-ho. Fem 
que hi triomfi el diàleg, la negociació, els 
acords, el reconeixement del drets de tots 
i cadascun dels vilatans, visquin en qual-
sevol dels diferents i variats indrets de la 
Vila.

Conjurem-nos, doncs a actuar d’acord 
amb les majories, d’acord amb les maneres 
de pensar de cadascú, però alhora mante-
nint el reconeixement i el respecte als drets 

de les minories, sabent que sense 
legalitat i sense respecte als proce-
diments que garanteixen la igualtat 
del vilatans, no hi haurà vertadera 
democràcia.

Concloc, doncs. Portem quaranta 
anys de democràcia municipal i vull 
aprofitar-ho per testimoniar el reco-
neixement envers tots els qui han llui-
tat, i que van lluitar, per aconseguir-la 
i per mantenir-la. El millor que podem 
fer es profunditzar-hi i eixamplar 
aquesta democràcia, amb la transpa-
rència informativa, amb la participa-
ció i amb el diàleg permanent amb els 
vilatans i entre els seus representants 
–entre sí, entre nosaltres mateixos. 
I segon, vull exhortar-vos a que el 
mandat que estem a punt d’encetar 
deixi enrere qualsevol motiu d’inco-
municació i posi sempre com prioritat 
la igualtat d’oportunitats dels vila-
tans, la plena llibertat d’expressió, la 
solidaritat envers els més necessitats 

i l’equilibri territorial entre els diferents 
veïnats de la vila.

Per tant, amb la presa de possessió 
de les regidores i regidors electes que ara 
iniciarem, us demano que encenguem 
–simbòlicament– un foc nou que il·lumini 
i doni escalf a un fèrtil mandat municipal i 
que aquest doni fruits en benefici d’Argen-
tona, que és pel què som aquí.

Moltes gràcies.»

L’ensenyament 
de qualitat
Classes de reforç escolar:
primària, secundària, 
batxillerat, universitaris...

C/ Gran, 84 - Argentona - Tel. 93 756 12 96
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Eleccions municipals del 2019
Fer aquestes breus reflexions sobre 

les últimes eleccions municipals a 
Argentona, en el clima tan polaritzat que 
s’ha instal·lat a la vida local, on cada cop hi 
ha més hooligans de la política, no deixa de 
tenir el risc de rebre desqualificacions de tota 
mena. Però més greu seria que aquest temor 
no ens deixés expressar el que pensem.

Crec, que aquestes eleccions municipals 
han estat influïdes per tres circumstàncies, 
dues d’elles estretament relacionades. La 
primera ha estat el clima que el procés ha 
impregnat a les mateixes i que ha provocat 
la segona circumstància: l’alta participació. 
La tercera és la coincidència d’unes 
municipals amb unes europees. 

Encara que les promeses indepen-
dentistes que s’havien fet al llarg d’aquests 
últims anys, no s’han complert −pel que 
podríem entendre que ha estat un fracàs 
polític de les tesis independentistes− el 
cert és que l’existència de presos polítics 
−i la presència quotidiana en els mitjans 
del seu judici durant aquestes últimes 
mesos− ha mantingut actiu el sentiment 
independentista, i això ha estat un 
instrument de primer ordre utilitzat en 
la campanya electoral, en detriment 
de les campanyes més centrades en les 
problemàtiques locals. 

És a dir, molta part de l’electorat ha 
votat més motivada en clau de procés que no 
per la política municipal. La força política 
que més ha fet ús d’aquest sentiment 
independentista ha estat, sense cap dubte, 
la coalició Unitat amb el suport de l’ANC i el 
CDR que, deixant a banda la seva suposada 
neutralitat en el camp independentista, 
han bolcat el seu suport a l’esmentada 
coalició. I dic això perquè, que jo sàpiga, la 
candidatura de Junts per Catalunya també 
és independentista, com ho són els quatre 
regidors que han sortit de la candidatura de 
TxA. El que ens porta a pensar que, potser, 
l’apel·lació a l’independentisme no deixa 

de ser una estratègia que és utilitzada com 
a façana per ocultar el darrera: els antics 
enfrontaments que per més d’una dècada 
estan presents a la nostra Vila. 

L’alta participació, motivada al nostre 
entendre per l’exposat anteriorment, ha 
alterat en part la composició del consistori. 
En elevar-se la participació, el límit del 5 % 
necessari per tenir un regidor és més alt. 
Per exemple: en les municipals del 2011 
(darreres que va ser elegit) el Sr. Fèlix Rosa 
va ser regidor amb 257 vots; en les de 2019 
la candidatura Urbanitzacions Argentona, 
amb 273 vots, no ha obtingut cap regidor.

El tercer factor que ha concorregut en 
aquesta ocasió és la coincidència amb les 
europees. La presència de la carismàtica 
figura del Sr. Puigdemont com a cap de 
llista de la candidatura de JUNTS hauria 
arrossegat uns quants vots cap a la 
candidatura argentonina de Junts per 
Catalunya. Creiem que alguns dels 2.506 
vilatans que van votar al Sr. Puigdemont 
a les europees, si no fos per aquesta 
presència potser no haurien anat a votar, 
però ja que hi eren van votar pel Sr. Bernat 
Calvo. Tinguem present que l’increment 
de vots en aquestes europees ha sigut d’un 
anormal quasi 20 %.

Ara bé, feta aquesta exposició del 
factors que al nostre entendre han incidit 
en les eleccions municipals d’Argentona, 
fem una petita anàlisi del resultats i de les 
primeres reaccions. La primera impressió 
és que la força guanyadora, i així se 
ha presentat, ha obtingut una victòria 
contundent. Certament victòria ho és, però 
contundent? En primer lloc, la candidatura 
Unitat és la suma de tres formacions: la 
CUP, ERC i l’antiga ICV ara reciclada 
sota el nom dels Comuns. Veiem que són 
les mateixes forces que ja configuraven el 
fins ara govern municipal, de 8 regidors. 
Si mirem el números comprovem que el 
suport electoral de la candidatura Unitat 

és d’un 39,22 %, mentre que la suma de les 
mateixes tres forces que es van presentar 
separades a les anteriors eleccions, va ser 
d’un 43,08%. El que passa és que la llei 
electoral afavoreix les formacions més 
grans i això ha permès a aquestes tres 
forces, ara sota la llista d’Unitat, mantenir 
el mateix nombre de regidors: els 8 actuals 
que eren els que ja tenien anteriorment. Els 
socialistes i populars repeteixen i TxA perd 
els vots que en les anteriors eleccions va 
rebre d’una part dels votants de CiU que, 
per problemes interns dels seus dirigents 
locals, es van quedar sense poder votar 
el seu partit al no presentar-se en aquells 
comicis. En aquesta ocasió sí han pogut 
votar i han aconseguit dos regidors.

És a dir, més o menys estem allà mateix. 
L’única diferència serà com s’articula la 
governació de l’Ajuntament. En l’anterior 
mandat inicialment van comptar amb el 
PSC i, després del suport a la investidura 
però des de la segona fila, amb ERC on va 
estar durant un petit període de temps per 
guardar les aparences, degut a les maniobres 
que s’havien produït amb els convergents i 
que van provocar, com ja hem dit, l’absència 
d’aquests últims en la contesa electoral. 

Ara es podria produir alguna cosa 
semblant. Ja s’ha començat a entreveure 
en la sessió d’investidura amb Junts per 
Catalunya, en renunciar aquests a formar 
un govern alternatiu, com va fer el 2015 
l’actual govern, i com també va fer el darrer 
alcalde convergent, el Sr. Armengol, el 2011 
quan van comptar per la investidura i la 
governació amb el suport del Sr. Fèlix Rosa. 
Suposem, que alguna influència hauran 
tingut i tindran els vincles familiars i ja 
veurem si aquesta és la millor estratègia 
per recuperar el paper que tenia l’anterior 
Convergència. Observem que encara és 
lluny dels 900 vots que tenia en els últims 
comicis on es va presentar. 

Juli Sanmartín Cabrera 
Advocat

Argentona, a vint de juny del dos mil dinou
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Estem disposats a votar, però...
Passades les successives eleccions, 

estatals, europees, municipals, com si 
d’una carrera d’obstacles es tractés, encara 
estem immersos en el dubte de si caldrà 
repetir les eleccions generals i si, a nivell 
autonòmic, l’actual govern té futur o no. Tot 
això amb el rerefons del judici del Procés 
i les conseqüències que la seva sentència 
tindrà, tant si es tracta de l’absolució dels 
presos polítics com de la seva condemna.

Els catalans hem donat suficients 
mostres de tenir una voluntat ferma per 
defensar la democràcia i el dret a decidir 
votant. Però... pot ser que tantes votacions 
seguides i inútils per no solucionar els 
problemes de fons que ens afecten com 
a societat plural, acabin passant factura 
en forma d’abstenció motivada per un 
desencís general en la política, més 
concretament en els polítics de qualsevol 
nivell, locals, autonòmics i estatals. Aquest 
és un perill real que hem de denunciar per 
tractar d’evitar-lo ja que l’abstenció només 
pot contribuir a facilitar el poder a aquells 
que tenen menys representació.

A nivell municipal volem fonamen-
talment un govern que sigui capaç 
d’afrontar i resoldre els problemes diaris 
del vilatà. Només volem això, no demanem 
res més. Dins d’un marc polític general 
ben confús, el vilatà ha de viure el dia a 
dia, i el que necessita són solucions locals 
als seus problemes diaris que li permetin 
millorar la seva qualitat de vida: habitatge 
digne, comunicacions àgils, lleure i esport, 
cultura, defensa del patrimoni.

A nivell autonòmic de país, ningú 
pot negar que almenys dos milions de 
persones majors d’edat estan a favor 

d’una república independent. Si som més 
o menys de la meitat dels residents a 
Catalunya no ho podem saber, no ens ho 
deixen saber! És en aquest nivell polític 
on es juga el dret a la independència 
que correspon als catalans. Per això ens 
cal unitat, ens cal eixamplar la base del 
procés, atreure als indecisos i seguir ferms 
en les conviccions. Per tant no entenem les 
picabaralles entre partits a favor del sí, les 
lluites per un seient o una representació, 
les desavinences de govern, etc... 

Els problemes dels catalans no ens 
el resoldran els espanyols, això ja ens ho 
han demostrat. Un govern estatal fort i 
progressista hauria de tenir la valentia i el 
coratge d’entomar la «peculiaritat catalana» 
com una realitat que cal solucionar i 
encaixar en un nou marc estatal i europeu de 
futur. Però la realitat segueix sent tossuda, 
prefereix negar l’existència de l’evidència 
que afrontar la solució mitjançant el diàleg 
i propostes constructives, que ens permetin 
evolucionar i desencallar la situació 
d’immobilitat general actual que per a 
ningú porta res de positiu. La justícia vol 
imposar-se a les idees i al diàleg polític en 
l’estat espanyol.

Ser polític vol dir fer política al servei 
del poble. Pocs polítics actuals tenen clar 
que són servidors públics. El panorama 
polític actual, tant local, com autonòmic i/o 
general, ens mostra com preval la lluita per 
una cadira remunerada en lloc d’un diàleg 
pactista constructiu a favor de l’interès 
general. Pots guanyar sobradament unes 
eleccions tenint el ´suport majoritari de la 
població i acabar en l’oposició per pactes 
interessats contra natura. O bé prometre 
en període electoral que faràs o no faràs 
mai un pacte amb algú, i oblidar-te d’això a 
les poques hores dels resultats electorals. O 
bé presentar-te i ser escollit per un càrrec, 
i abandonar-lo abans d’exercir-lo per un 
altre seient de conveniència... Tot això 
mostra diverses maneres de com un polític 
fa menyspreu a la voluntat popular.

Creiem que els polítics haurien 
d’anteposar el servei públic al poder, 
haurien de dialogar, pactar, evitar «cordons 
sanitaris» tenint present el bé comú i el 
desig majoritari dels votants. 

Mai el poder pot empresonar polítics 
honestos. Diem honestos perquè els han 
empresonat per exercir les seves idees 
polítiques, no per res més. Segur que en 
aquest Estat en el que estem encabits, ens 
cal una reforma a fons de la Llei electoral 
i de la Constitució, si volem que la gent 
cregui en la política i puguem avançar tots 
cap a un futur més democràtic.

Esperarem els esdeveniments polítics 
i judicials que, de ben segur, ens donaran 
tema de conversa.

Josep Anton Capdevila

Si vols estar ben servit... Fes-te tu mateix el llit
Aquesta frase feta que ens serveix per 

anar per feina, ara també ens cal 
aplicar-la a la política.

M’adreço a tots els votants que van 
expressar amb el seu vot el desig de viure 
en una República Catalana, aquella que va 
ser proclamada el 27 d’Octubre però que 
no va ser implementada, és a dir, posada 
en pràctica per les autoritats polítiques. 
A ells i a tots els que teniu el desig d’una 
era millor, ens toca construir l’autèntica 
estructura d’estat, una societat ben trenada 
que porti els valors republicans a totes les 
activitats socials a profit de tots.

El Consell Local de la República ha 
de ser l’enclusa, l’obrador, el taller, Casal 
i Ateneu Republicà que aixoplugui les 

entitats de tota mena que es comprometin 
en fer efectiva la República de Catalunya 
per millorar les condicions materials de tots, 
començant per les dels més desprotegits, la 
fraternitat o té un contingut social o és una 
almoina ensucrada per fer més suportable 
la mala consciència.

En el número 54 del juny de 2017 
escrivia: «Demanem a la gent que es prepari. 
Això va començar amb la gent i acabarà 
amb la gent, hi haurà una devolution cap 
a la gent. Perquè és qui té el botó vermell.»

Són paraules expressades pel President 
Puigdemont fa pocs dies en un col·loqui 
organitzat per l’entitat Sobirania i Justícia.

Acabava de convocar el Referèndum 
i encara no havíem rebut la resposta 

violentament desproporcionada del l’estat 
espanyol autoritari. 

I les paraules tenen la mateixa validesa: 
fem-nos esclaus de les nostres mans, «si no 
volem ser esclaus del podrit diner,/ del poder 
d’un sol/ o del poder de molts,/ fes-te abans 
esclau/ de les teves mans/ i del teu cervell,» 
com versava el gran Pere Quart. 

Guanyem la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat. Fem república, talment com 
a finals del segle XIX i principis del XX 
els catalans i les catalanes que estimaven 
la llibertat van posar els fonaments per 
poder-la viure a partir de 1931.

Salut i república.

Xavier Peguera

Els problemes dels catalans 
no ens el resoldran els 

espanyols, això ja ens ho 
han demostrat.
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Governar per a tots?
M’agrada la frase. És més, crec que 

és una frase que qualsevol polític, 
de qualsevol partit i de qualsevol Estat, 
s’hauria de fer seva.

Últimament l’escolto amb més força, i 
és que ens acostem a unes eleccions...

Ja ha començat el compte enrere. De 
fet, abans que comencés aquesta campanya 
electoral, ja hi érem totalment immersos.

Tots els líders polítics s’omplen el pap 
d’aquesta idea: «governar per a tots»

I jo em pregunto, què vol dir governar 
per a tots?

Em vull imaginar que un partit polític 
es presenta a unes eleccions amb un 
objectiu clar: obtenir prou suport (vots) 
per poder portar a terme allò que explica 
en el seu programa electoral i que els seus 
votants li subscriuen amb el seu suport en 
forma de vots.

I ho pot fer de dues maneres, des del 
govern, perquè ha obtingut prou vots per 
governar, o des de l’oposició, perquè no 
n’ha obtingut suficients.

Una vegada comencen a fer la seva 
tasca parlamentària i/o governamental, 
també vull pensar que ho fan per servir 
tots els habitants de l’Estat, Comunitat 
Autònoma o Municipi per on són escollits.

Si és així no acabo d’entendre quan 
un partit polític li diu, des de l’oposició, al 
partit que governa que ho ha de fer per a 
tots i no només per als seus votants.

M’explicaré amb un exemple molt 
proper tant en el temps com en l’espai.

A Catalunya els partits que estan a 
l’oposició retreuen contínuament al govern 
i als diputats del sector independentista 
que no estan governant per a tots els 
catalans. Suposo que el seu retret és 
perquè persegueixen la independència de 
Catalunya, i que, segons el seu parer, una 
part important de Catalunya no hi està 
d’acord.

A partir d’aquí em sorgeixen dues 
preguntes. La primera és molt senzilla. 
Les decisions/lleis que porten a terme i/o 
decideixen el Govern i el Parlament estan 
adreçades a tots els catalans o només 
a una part d’ells? Sembla evident que 
aquestes lleis són de compliment per tots 
els catalans pensem el què pensem i votem 
qui votem... I no tots els catalans estem 
d’acord sempre amb les decisions dels 
nostres representants, o si?

La segona pregunta és una mica més 
complexa, perquè en els últims anys no ha 
tingut resposta a Catalunya. Si els partits 
que estan a l’oposició governessin i/o 
tinguessin majoria absoluta al Parlament, 
farien lleis o prendrien decisions per a tots 
els catalans? O només les prendrien per als 
que els han votat? La lògica em fa pensar 
que tot el que decidissin seria dirigit a tots 
els catalans pensem com pensem...

I ara tornem a l’inici de l’article. Si 
hi ha una part important de persones a 
Catalunya que volen la independència i 
una altra part també important que no 
la vol, com s’ha de governar Catalunya? 
Perquè es fa evident que si governen els 
que volen la independència, els que no 
la volen creuran que no estan governant 
per a ells, i si és a l’inrevés serà la resta de 
catalans els que no estaran d’acord....

Per tant tenim un problema. Hem de 
sortir d’aquest atzucac.

Només tinc una cosa clara respecte 
de la situació actual: amb repressió no 
es soluciona el problema. Enfrontant 
espanyols contra catalans o catalans 
contra catalans no resoldrem el problema. 
I la sensació que tinc és que els discursos 
dels líders anomenats «unionistes» 
van molt en la direcció de reprimir el 
moviment independentista: que si 155, 
que si fora el català de les escoles, que si 
tancament de TV3, ... Estan segurs que 

amb repressió desapareixerà el moviment 
independentista?

I llavors em ve la pregunta de l’inici... 
Què vol dir governar per a tots? Perquè 
tinc la sensació que governar per a tots 
no és cap d’aquestes mesures que acabo 
d’esmentar.

Per tant és obvi que tenim un problema.
A tret d’anècdota per acabar amb un 

exemple revelador del que és Catalunya 
avui...

Ahir estava veient un partit de bàsquet 
amb la meva filla de 8 anys. Jugaven el mini 
(11-12 anys) de la Penya contra el mini del 
Torrot. El mini de la Penya té dos jugadors 
de color. La meva filla mirava el partit i 
va agafar el programa per buscar el nom 
dels dos nens. I em va dir «papa, tenen uns 
noms molt estranys»... Jo li vaig contestar 
que devien haver vingut d’algun lloc de 
fora d’Espanya i aquí va acabar la conversa. 
Quan va acabar el partit, els jugadors de 
la Penya es van asseure al costat nostre. 
I la meva filla de cop em va dir «papa, 
parlen català perfecte». Aquest és un dels 
miracles de Catalunya. Catalunya integra. 
Catalunya ha integrat sempre.

La gran pregunta és, tothom vol 
integrar? O realment des d’una part de 
l’Estat es vol diluir aquesta cultura per 
crear una única cultura vàlida per a tots els 
espanyols? I això és governar per a tots?

No tinc respostes, només tinc preguntes. 
Els meus alumnes contínuament escolten 
aquestes preguntes i són ells els que mica 
en mica hauran de prendre decisions sobre 
quina Catalunya volen.

Demà parlaré de nacionalismes.

Oriol Villà i Freixa 
Llicenciat en Geografia i Història  

Professor de Ciències Socials
Argentona, 20 d’abril de 2019

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Reflexions tot caminant (3)
Quan l’altiplà de Castella s’estén per les províncies de Burgos, 

Lleó i Palència, la immensitat de la duresa de la terra es fa 
palesa. Els rostolls estan ambrosits de sequedat i els cants monò-
tons de les cigales amagades en els escadussers pollancres que es 
troben de tant en, fan que el caminant se senti encara més acla-
parat per la calor dels raigs del sol i la immensitat de l’horitzó.

Som al setembre i cal matinar si hom vol aprofitar la fresca del 
matí. El camí va seguint poblets amb noms curiosos: Villadangos, 
Valverde de la Virgen –on hi ha una església peculiar, amb la 
façana decorada amb escultures d’en Subirats–, San Justo de la 
Vega, etc.

Els conreus de remolatxa i blat de moro refresquen la vista, i 
això indica que estem en una fondalada, on hi ha aigua i es respira 
més alleugerit. Vaig travessant poblets com Villares de Órbigo i 
Santibáñez de Valdeiglesias. En aquest últim em trobo amb una 
estampa que em provoca curiositat. Sento enraonar un grup de 
persones darrere la tàpia d’un pati. Entro a guaitar i què em trobo? 
Un grup de dones i homes fent rotllana i pelant alls. I quins alls! 
Crec que no n’havia vist mai de tan grossos. Els saludo i els feli-
cito per la collita. M’expliquen que els estan preparant per fer las 
trenzas –el que nosaltres en diem forcs– a fi de poder-los guardar i 
que es conservin. Comenten que estem en una zona en que els alls 
es conreen molt bé, degut a les característiques del sòl. Em deixen 
que els faci unes fotos –a les senyores, ja que els homes no hi volen 
sortir.

Reprenc el camí, i a pocs quilòmetres observo en tot el que la 
vista em permet, un camp de cigrons, ja collits i arreplegats en 
fileres i amb les mates orientades en el mateix sentit, oferint totes 
les tavelles al sol per tal que s’assequin.

Enrere ha quedat la planúria i ja s’albira la comarca de la 
Maragatería, amb la capital Astorga al fons. Terra de traginers, 
amb les muntanyes de Lleó com a teló de fons travesso poblets 
petits però ben cuidats: Rabanal del Camino, Foncebadón, i un 
xic més amunt en el punt de més alçada del Camino, la Cruz de 
Ferro. Dalt d’un turó, una petita planúria on hi ha un màstil de 
fusta acabat amb una creu de ferro forjat. Aquí el pelegrí posa 
una pedra al peu de la creu i ja s’hi ha fet una muntanya de tantes 
que n’hi ha.

Mirant enrere recordo l’anterior etapa en la primavera 
passada i la impressió que em va causar l’arribada al poble de 
Frómista (Palència), després de travessar planúries inacabables. 
Tot d’una se’m va aparèixer un canal d’aigua d’una amplada i 
cabal impensable. Estava travessant la comarca de Tierra de 
Campos, i aquella visió del Canal de Castilla –navegable– em va 

semblar un miratge. Quan ja s’albira Frómista, cal travessar el 
canal pel lloc on hi ha les encluses, que permetien a les embarca-
cions salvar els desnivells del terreny. És realment impressionant, 
una obra d’enginyeria del segle XVIII que permetia, a la vegada, 
el transport de mercaderies i abastament d’aigua.

El poble en el seu conjunt és un monument extraordinari del 
romànic castellà. Les esglésies de Sant Martí –la més coneguda–, 
la de Sant Pere i la de Santa María del Castillo són realment 
úniques. M’afegeixo a una visita guiada d’un grup de cantaires 
jubilats de Burgos i al cap de poca estona ja era com un més de 
la família.

Deixant a banda les capitals, Frómista amb el seu miler escàs 
d’habitants, és potser el que més m’ha impressionat de tot el camí 
fet fins ara.

Quan acabo d’escriure aquestes ratlles, ja penso en l’últim 
tram, travessant terres gallegues, que m’ha de conduir fins a 
Compostela. Que l’energia que es respira de tots els que m’han 
precedit en aquesta aventura, em doni empenta per poder-la con-
cloure. Ja us en faré cinc cèntims.

Joan Culubret i Missé

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

Bona Festa 

Major!
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Al meu fill...
Sento vergonya de plorar, d’estar trista, 

com si jo fos l’única que ha perdut un 
fill. He vist mares plorant i segurament 
tota la vida portaran aquest punyal clavat 
al pit; però sóc egoista i no penso en els 
altres. Maleïda aquesta bèstia que em prem 
el cor i no em deixa viure.

Passejo pel pati, miro la magnòlia i 
dic: la va plantar en Josep! i em cauen 
dues llàgrimes i continuo passejant. Miro 
la mimosa, aquesta la va portar la Maite 
i somric. Sóc arribat al final del pati, em 
trobo amb una olivera carregada cada any 
d’olives, aquest any l’hem podat i s’ha fet 

immensa. Recordes Josep quan tu i jo amb 
la Maria de can Có, que ens va ensenyar 
on l’havíem de cercar i on l’havíem de 
plantar? Ha fet tantes olives que hauríem 
tingut oli per fer llum al setrill tot l’any.

Deu tenir uns 50 anys i és com una 
criatura de Déu. Verda, fresca i ufanosa, 
fa unes olives grosses que cauen al terra 
fent les delícies dels ocells. Sento el fill 
dels senyors de can Valdés que parla amb 
tota la quitxalla del torrent i que preparen 
una funció per a la Carme de can Cirés. 
Crits, rialles, cançons... que bonica era la 
vida! Arribo a la noguera: és immensa! i 

les seves arrels s’allarguen fins al carrer. Ja 
no hi ha canalla, no criden, no canten, no 
riuen... quina pena! Un carrer que era una 
família i ara no ens coneixem.

Vaig obrir el barri i amb els ulls negats 
de llàgrimes vaig entrar al garatge. El cotxe 
d’en Josep estava allí, jo portava una fusta 
a les mans i amb tota la meva ràbia, xis-
clant i cridant vaig començar a donar cops 
i més cops al cotxe... La Maite va baixar: 
mare, mare, mare...

Alfonsa Charles

Feminisme, on ets?
Ara que ja han passat totes les eleccions 

de tots aquests mesos i la calma ha 
tornat al dia a dia, fora bo que féssim unes 
reflexions de com ha quedat tot plegat.

Observant la composició de l’equip 
de govern resultant de les eleccions 
municipals d’Argentona, m’ha vingut a la 
memòria que fa quatre anys també el seu 
resultat em va fer pensar i obrir l’ull.

El 2015, fa quatre anys, l’equip 
de govern eren 7 homes i 3 dones. La 
paritat de gènere brillava per la seva 
absència, però eren quatre partits que 
s’havien ajuntat, i això podia descol·locar 
qualsevol llista, encara que no és excusa 
si mirem els partits que en formaven part, 
ja que els seus discursos eren d’allò més 
avançat. 

Bé era el 2015, això amb el temps es 
podia preveure, esmenar i realment avançar 
d’una forma rellevant i seriosa, doncs crec 
que hi ha prou dones responsables i amb 
força per ocupar els llocs que pertoquen en 
qualsevol llista. 

Amb aquests quatre anys s’ha treballat 
molt a nivell de paritat de gènere en l’àmbit 
de tots els partits i a nivell social ja que és 
una assignatura (la igualtat home-dona) 
que queda molt per fer ja que el camí és 
molt llarg, on s’avança un pas i després 
se’n retrocedeixen quatre. La paritat és 
tan sols el començament d’una igualtat 
encara molt llunyana. Els milers d’anys 
acumulats –en tots els àmbits– amb un 
model social de patriarcat tan marcat en 
el pensament no s’esborren amb quatre 

cartellets, ni vestint de lila l’entorn, ni 
fent dos dies l’any: el dia de la dona i el 
de la violència de gènere. Cal treballar-ho 
seriosament i reflexionar cada dia en tots 
els àmbits i reflectir-ho en totes les lleis 
socials.

Per això he quedat molt parada que 
l’equip de govern resultant d’una sola 
candidatura a les eleccions del 2019 hagi 
donat un resultat de 2 dones i 6 homes.

Sobren 2 homes i falten 2 dones.
Crec que fora bo d’esmenar aquesta 

desigualtat de paritat de gènere doncs 
és una assignatura i revolució pendent 
d’aplicar amb els fets i es tenen quatre 
anys per endavant per fer-la.

Caterina Alsina Parnau

per Xavier Figueredo Valls

Ocell d’uns 15 cm. La part superior del cos és d’un color blau 
fosc i la panxa d’un color crema i, com es pot veure a la foto, 
sembla que porti un antifaç. És molt freqüent veure’l recórrer el 
troncs dels arbres cap per avall.

L’he observat sovint a la Font Picant (on és feta la fotografia), a 
les basses de can Castells i a prop de can Rovirós. Vaig tenir la 
sort de veure una parella en un antic niu de picot, ja que aprofiten 
els orificis per fer el niu.

És un ocell resident que pot arribar a realitzar petits desplaçaments 
d’àmbit local durant l’època hivernal, llavors se’l pot trobar en 
zones on no és present en època reproductora. 

Andino et al. (2007): Atles dels ocells nidificants del Maresme.

Pots veure’ls també a Facebook: @ocellsdelteuentorn i a Instagram: @ocells_del_teu_entorn.

Pica-soques blau (Sitta europaea)
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Exposició del pintor argentoní Jaume Vila Ibora
Arrel de l’exposició pòstuma d’en 

Jaume Vila, entrevistem a les seves 
filles Teresa i Paquita Vila, perquè ens 
donin una pinzellada de la vida del seu pare 
i de com es va iniciar en el món artístic. 

Ens comenten que el pare fou una per-
sona autodidacta i que no va tenir mai cap 
mestre. De jovenet va començar a pintar 
parets amb el mestre d’ofici Ramon Glana-
dell. Fou a partir dels anys vuitanta que un 
gir professional el va portar a treballar a 
FECSA, motiu que va propiciar que tingués 
moltes hores lliures per les tardes. 

Però de fet, anteriorment, a la dècada 
dels seixanta comença a dibuixar amb lla-
pis i el poc material que tenia a mà. Amb 
el temps s’inicià a la tècnica de l’oli, i més 

tard l’aquarel·la. Fruit d’aquests anys de 
treball diari i de la seva passió vers la pin-
tura i inquiet com era, comença a fer expo-
sicions de la seva extensa obra artística 
per arreu del principat. La primera fou al 
Call Jueu de Girona, el 1982; a partir d’aquí 
tot un seguit d’exposicions com a la Caixa 
Laietana de Mataró, al Centre Cultural 
l’Aixernador d’Argentona, i al G. G. Jaume 
Terrades de Mataró. 

A partir de l’any 1982 descobreix una 
altra branca artística, el modelatge de figu-
res i rostres familiars amb argila. Tal va ser 
la seva obstinació que es va comprar un 
forn per poder coure les seves obres.

Mentrestant s’inicia a treballar la fusta 
amb gúbies, concretament en fusta de faig 
i de cirerer, fent els marcs per a les seves 
obres pictòriques. 

També combina el món artístic amb el 
joc d’escacs en l’àmbit argentoní i mata-
roní, participant en tornejos comarcals, 
essent l’ànima del Grup Escacs Argentona. 
Va competir en campionats regionals i 
nacionals i va proclamar-se Campió del 
Maresme. Actualment a la nostra Vila i per 
la Festa Major d’estiu, el premi d’escacs 
porta el seu nom. 

A tall d’anècdota, la Teresa ens comenta 
que el seu pare no li va voler ensenyar mai 
de pintar: Tot i que jo li demanava, em deia 
que «l’artista no necessita mestres». No 
obstant, el pare em deixava els pinzells i les 
pintures, però mai em corregia!

La Teresa afegeix: el pare va estar actiu 
fins als noranta anys, quatre anys desprès va 
finar, deixant a la seva família la major part 
de la seva obra. 

arts i oficis Aquest espai té per objectiu donar cabuda a una sèrie 
d’entrevistes als artistes de la nostra Vila. Entenem com 
a art, en el sentit més ampli de totes i les diverses dis-
ciplines. I per damunt de tot per deixar-ne constància.

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa Major!

Inauguració de l’exposició a càrrec de les seves filles, en Joan Pannon i el regidor de Cultura Àngel Puig

Bodegó, oli

La seva sogra, la iaia Teresa

Safareig de Can Castells, oli
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C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapouargentona@gmail.com

Bona Festa Major!

I per acabar, en Jaume Vila va ser una persona prolífica i gene-
rosa, deixant al Museu del Càntir el seu forn de cocció de ceràmica i 
una mostra de la seva escultura. 

Cal deixar constància de la seva petja, Jaume Vila Ibora, record 
i memòria! 

Francesc Navarro i Bonamusa

Vinya de Can Barrau, oli

La seva sogra, la iaia Teresa La nena a dins el cove: la neta Núria Pinart La mare de la Teresa i la Paquita VilaLa nena amb bicicleta: la Laia Valls, en segon terme, el 
pare d’en Jaume Vila, en Joan Vila de cal Bisbe

Safareig de Can Castells, oli
Cargolera amb cargols, oli

Veïnat de Pins, s/n - Ctra. Les Ginesteres - Apartat Correus 9
08310 Argentona - Tel. 93 797 13 07 - Fax: 93 756 03 85

E-mail: info@barfla.com - www.barfla.com

•	 Oficina Tècnica
•	 Disseny d’automatismes 

per a màquines
•	 Construcció i reparació 

de maquinària

•	 Muntatges de grups
•	 Dentat de pinyons i paliers
•	 Tornejats i fresats de tot tipus
•	 Soldadures de tot tipus

Bona 
Festa Major!
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Ja que fa quaranta anys del 
primer Ajuntament demo-

cràtic i el temps sembla que 
voli, he pensat que fora bo 
recordar el primer pacte de 
govern que es va fer l’any 1979, 
davant dels resultats obtinguts 
en el nostre poble.

Els resultats en regidors: 
CAI 6; CUPA 5 i CDC 2. 
Com que ningú va obtenir la 
majoria, després de converses 
amunt i avall i l’ambient social 
que en aquell temps hi havia, 
la situació es va concretar que 
l’Alcalde seria el representant 
de CDC: 2 regidors i votat per 
la CUPA: 5 = 7. 

La CAI no va estar-hi 
d’acord ja que ells havien sigut 
la llista més votada i l’Alcalde 
va sorgir de la menys votada. 
Tot plegat fou un gran enre-
nou, ja que la CAI va dimitir 
en bloc del Consistori. El tema 
va durar el seu temps i van 
sorgir nous pactes per poder 
tirar endavant l’Ajuntament. I 
que la CAI tornés a ocupar els 
seus llocs. 

El primer pacte va ser 
explicat a la població en aques-
tes dues cartes que he rescatat 
del número 31 de la revista 
Llaç de 1979 on està tot molt 
més ampliat. 

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!
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Bona Festa Major!
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Sobre els Amics del Ball d’Argentona
Totes les paraules tenen el seu significat, 

estricte i concret del que sent i pensa el 
seu interlocutor. Si les cerquem a qualsevol 
diccionari ens informarà del que expres-
sen, i les seves etimologies corresponents; 
però com a fi d’un referent d’estudi, ciència 
i treball precisos, és a dir: amb total fredor.

Ball: acció de ballar.
Ballar: execució d’aquesta acció.

Les dues són sinònimes, però menys 
per la seva etimologia que pel seu signifi-
cat de vivència.

Per al ball, per ballar, cal la disposició 
del que, tan inconscientment, en diem 
esperit: sensibilitat, cultura, joia, festa, 
esbarjo. Aquest aplec de paraules, de 
sentiments, ens permeten esgarrapar uns 
moments de felicitat captiva de les nostres 
múltiples i omnipresents responsabilitats 
de tota mena.

Ball, ballar, formen part del més ances-
tral instint popular, que alimenta l’esperit 
i agraeix el cos i que, passant pel sedàs de 
la cultura, crea relació, amistat i fa reviure 
i néixer sentiments més íntims i profunds.

Els Amics del Ball d’Argentona 
són aquest referent d’ençà de l’u de maig 
del 2016. Entitat sense ànim de lucre, amb 
l’únic i bàsic objectiu d’oferir a Argentona 
el benefici de tota la seva actuació, no sola-
ment per als amants del ball, sinó també 
per totes aquelles persones que els agrada 
la música i cançó populars, la relació i 
l’aprenentatge. S’organitzen cursets a tal 
fi mitjançant professors de ball en línia i 
Lindy Hop Swing.

Fruit d’aquesta il·lusió i objectiu, i de la 
col·laboració de l’Ajuntament, s’ha pogut 
restablir el tradicional Aplec de Sardanes 
de la Font Picant d’enguany, amb l’estrena 
de la sardana Argentona a Josep Puig i 
Cadafalch, del mestre Joan Moliner, amb 
motiu de l’Any Puig i Cadafalch instituït 

per la Generalitat de Catalunya a l’il·lustre 
home de cultura i política tant estretament 
lligat a la nostra vila.

Igualment al Saló de Pedra de l’Ajun-
tament, cada segon diumenge de mes, hi 
ha ball amb música en viu, i amb un èxit 
que ens esperona seguir programant noves 
activitats i a intentar trobar solucions per 
a l’aparcament dels cotxes dels amants del 
ball, d’altres poblacions, que hi assisteixen 
(problema aquest endèmic a la nostra Vila 
en qualsevol circumstància). 

Aquest primer balanç de l’actuació 
dels Amics del Ball d’Argentona, ens 
referma en els objectius fixats i els dóna 
continuïtat, tot posant fil a l’agulla per a 
l’organització del II Aplec de Sardanes de 
la Font Picant del 2018. Exponent de la nos-
tra màxima il·lusió d’esmerçar tot l’actiu 
de l’entitat en activitats de lleure a la vila.

Amics del Ball d’Argentona

A sol i serena...
Ja fa uns anys que es va remodelar la cru-

ïlla de la carretera que va a Granollers 
amb la d’Òrrius. Després de treballar-hi 
mesos i més mesos –no els vaig comptar 
però en varen ser una colla– ens van deixar 
la super-rotonda que ara s’hi pot contem-
plar.

Al laterals varen quedar les parades del 
bus, la d’anada i la de tornada. Molt ben 
senyalitzades tant a la mateixa vorera com 
a la calçada, ja que el bus s’atura al mig 
de la carretera i als vehicles que venen 
darrere els cal esperar que els passatgers 
pugin i baixin. Tot sigui per donar priori-
tat al transport públic. Però ai las! A cap 
dels tècnics, enginyers, ni per descomptat 
regidors o regidores del ram, se’ls va acudir 

que aquelles parades estan a «sol i serena» 
i juntament amb la de la cruïlla de les 
Ginesteres, que va la tercera i està igual. O 
sigui, que de marquesina per aixoplugar-se 
de la calor, fred o pluja ni se la veu ni se 
l’endevina.

Aprofitant que estrenem nou equip de 
govern a l’Ajuntament de la nostra esti-
mada Vila, no estaria malament que s’ho 
pensés el o la regidora del ram i hi posessin 
solució.

Per avaluar la necessitat o no de 
marquesina en aquestes tres parades, 
proposo un estudi que no cal de projecte 
previ, ni de dotació econòmica. La persona 
regidor/regidora responsable de fer les 
gestions amb els estaments corresponents 

i seguir-ne el seu desenvolupament fins al 
final, que se’n vagi qualsevol dia d’aquest 
estiu –que no estigui núvol– a les tres de 
la tarda i s’hi estigui pal-plantat uns vint 
minuts, com qui espera l’autobús en una 
de les parades. Llavors si cap a l’agost hi ha 
un dia de pluja i tronada, que faci el mateix 
aprofitant que l’aigua caigui del cel a dojo.

Us garanteixo que després d’aquest 
treball de camp, el tema el resoldran ipso 
facto. Del contrari, malauradament, els 
soferts usuaris no tindran altre remei que 
estar a «sol i serena» fins que la gallina 
pixi.

Joan Culubret Missé

Av. Puig i Cadafalch, 20

08310 ARGENTONA

93 756 03 06
93 797 04 11

Bona Festa Major!

Carrer Dr. Samsó, 36
Tel. 93 797 18 10
08310 Argentona

Pastisseria Roser

Bona 
Festa Major!
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El que passa abans de morir
La vida d’una dona que constantment 

pensa en el suïcidi. Aquest és el fil con-
ductor de l’obra, presentat des de l’inici del 
llibre: «S’hi està bé, aquí. Finalment. Les 
alçades ja ho tenen, això: cent metres de 
vidre verticals.»

Permagel és un monòleg d’una dona 
sense nom, amb una difícil relació materno-
filial que l’ha conformada com una persona 
aparentment gèlida. Sotmesa des de ben 
petita a la tirania d’una mare sobreprotec-
tora que ha provat d’encasellar les filles en 
una «vida centrada», ara percep i explica 
amb agudesa i sarcasme la complexitat de la 
vida. La família, presentada primer com un 
maldecap per la consciència de la protago-
nista, mica en mica desenvolupa un paper 
fonamental en l’evolució del permagel.

Es tracta d’una protagonista que no 
comparteix els pensaments més que amb 
els lectors. Malgrat mantenir relacions 
sexuals amb alta freqüència, ja sigui amb 
dones recent conegudes o amb alguna 
parella estable, és incapaç d’obrir el cor. 
Quan fa l’amor s’exposa, com succeeix 
amb l’última parella, Roxanne, que, 
segons afirma és l’única dona de qui 
s’hauria enamorat. No obstant això, mai 
s’entrega tota ella, el seu cos i la seva 
ment continuen sent resguard de secrets, 

interioritats obscures i records d’infan-
tesa esparverants.

Les mentides, el sexe i la lectura són 
per a ella evasió, un parèntesi dins de 
la constant planificació del suïcidi («El 
sexe m’allunya de la mort. Tanmateix 
no m’atansa a la vida. [...] he arribat a la 
conclusió que el sexe em manté present 
i estàlvia en un espai inconscient però 
recomfortant»). La protagonista es manté 
viva d’aquesta manera, a còpia de resistir, 
de deixar el suïcidi per a un altre moment, 
per més endavant: d’estimar —el suficient-
ment poc— la vida.

Vol acabar d’una vegada per totes però 
no ho fa, perquè té por d’esclafar els gatets 
que viuen sota seu. Més tard, vol acabar, 
ara sí que sí, definitivament, però tampoc 
ho fa, perquè s’oblida de treure el caputxó 
transparent de la ganiveta. S’aferra a la vida, 
prou per no deixar- se caure, però no per 
deixar de veure l’abisme («M’he situat en 
aquest límit, visc en aquest límit, espero el 
moment d’abandonar el límit, la meva casa 
provisional»). No és fins poc abans d’acabar 
la història que decideix matar-se. Marca un 
dia, decideix com ho farà i, aquest cop, sem-
bla que ho diu de veritat. I passa l’inesperat.

Eva Baltasar aconsegueix captar 
l’atenció dels lectors amb el que ella 

defineix com «una novel·la curta amb un 
ritme intens». El cert, doncs, és que amb 
poc més de 180 pàgines, el llibre agafa 
una velocitat vertiginosa. Els capítols, 
tot i alternar episodis de la infantesa i de 
l’etapa adulta, mitjançant un ordre crono-
lògic confús i desendreçat, no dificulten el 
seguiment de la trama sinó que denoten 
frescor i vitalitat. D’altra banda, l’expres-
sió, a més de ser clara i entenedora, també 
presenta un llenguatge poètic elegant i 
encisant.

Permagel, tot un èxit en vendes, ha estat 
guardonada amb el XIX Premi Llibreter i 
les dues seqüeles assegurades —Boulder i 
Mamut— ja són notícia.

Almodis Peguera i Comas

Permagel, Eva Baltasar

Estimar a la família és un fet natural i 
espontani, no li cal cap esforç. Sí que 

demana sacrifici i voluntat d’atenció 
constant i sense defallença, però aquestes 
disposicions estan servides per un potent 
cabal, d’inesgotable deu, que coneixem 
amb la paraula amor.

Estimar un poble, per naixement o per 
adopció, és amarar-se d’aquella força que 
creen la família i la llar en un racó del nos-
tre propi i íntim món personal. Hi obrim i 

tanquem els ulls cada dia, cada nit. Hi con-
vivim, hi creem, ens hi fem vells motllurats 
pel seu aire, acotxats pel seu entorn natu-
ral, pels seus carrers, per les seves places, 
per la seva gent. Família i poble, el nostre 
univers real, d’identitat.

Els clàssics ja resumien els fet bàsics 
de l’existència humana en quatre ele-
ments essencials: terra, aire, aigua i foc. 
El Grup de Fonts n’és l’exemple perfecte. 
Són terra perquè estimen el poble i terme. 

Són aire perquè donen alè als nostres 
paratges. Són aigua perquè donen vida. 
Són foc perquè fan exemple de treball de 
tradició, de cultura, de civisme, d’estima-
ció a la Vila.

Fan tradició, perquè tenint cura de la 
font refermen la baula que ens lliga amb 
el passat harmònic de la ruralia dels avis. 
Fan cultura perquè ens salven els mots, els 
topònims d’uns paratges que ja haurien 
mort a la memòria urbanita. Fan civisme 
perquè vetllen per qualsevol caminant que 
vulgui refer les forces abeurant. Estimen la 
vila perquè li retornen el nom pel qual va 
ser coneguda arreu: Argentona, nom d’ar-
gent i de paratge de dones d’aigua...

Fan la història anònima, petita, senzi-
lla constant i fidel que fa gran als pobles. 
Argentona té en el seu actiu natural uns 
valors que l’enalteixen gràcies a l’esforç 
i treball de totes aquelles persones que 
n’han format part des de la seva fundació, 
fent-los possibles, i que avui reconeixem 
amb agraïment al Grup de Fonts.

Amics del Ball d’Argentona
Maria Soler i Noé, presidenta

Diada de l’Aplec de Sardanes a la Font Picant,  
1 de maig de 2019

Reconeixement al Grup de Fonts
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La cita
En Lluís estava molt neguitós, aquell dia 

tenia una cita amb una noia que havia 
conegut a través d’internet. Laura, li havia 
dit que es deia. És clar que molts utilitza-
ven noms falsos. Portaven parlant-se per 
mitjà del xat deu mesos, i des del primer 
moment, es van adonar que la seva relació 
seria molt més que unes simples converses 
per l’ordinador. Per al Lluís això d’internet 
era un mitjà que li permetia tenir relació 
amb gent, i a la mateixa hora, trencar la 
seva timidesa. Per a la Laura en canvi, era 
un mitjà més per comunicar-se. Última-
ment la seva relació s’havia fet tan estreta 
que la Laura no parava de demanar-li que 
es coneguessin. Trobar-se cara a cara. Però 
en Lluís sempre s’hi negava, fins que ja 
no va poder dir més que no. Li feia por, 
molta por. Les excuses no eren en va. En 
Lluís anava en cadira de rodes com a 
conseqüència d’un accident de trànsit 
que havia sofert als catorze anys. Ara 
en tenia vint-i-tres. Mai no ho va poder 
superar. Abans de l’accident en Lluís 
era molt tímid i solitari, després ho va 
ser molt més. No sortia al carrer si no 
era estrictament necessari, i els quatre 
amics que tenia de la infància els havia 
perdut, i no precisament per culpa 
d’ells.

La Laura no sabia que en Lluís era 
minusvàlid. De fet poca cosa en sabia 
d’ell, però la seva intel·ligència i la sen-
sibilitat que demostrava quan tractaven 
algun tema, havia fet que la Laura cada 
vegada s’interessés més per ell.

En Lluís es va mirar al mirall. Tot i que 
no feia massa fred, doncs era mitjans del 
mes d’octubre, el noi va decidir posar-se 
un jersei gruixut d’hivern. Li havia regalat 
la seva tieta, que tenia molt bon gust en 
això de vestir. Va tornar a posar-se colònia, 
i per tercera vegada en una hora es pentinà 
l’abundant cabellera color de caoba. El 
rellotge marcava les tres de la tarda. «Hora 
de marxar» Digué. 

El lloc que havia triat per a la cita era 
una cafeteria restaurant del centre que últi-
mament estava molt de moda. En Lluís no 
hi havia estat mai, però se n’havia assaben-
tat de com era per internet. Estava plena de 
gom a gom i li va costar una mica entrar-hi. 
A la falda hi portava una novel.la d’Agatha 
Christie. Aquesta era la contrasenya que 
havien acordat per tal d’identificar-se. 
Cada vegada estava més nerviós, i fora del 
seu entorn habitual, se sentia vulnerable.

Una noia va obrir-se pas entre la gen-
tada mentre es dirigia al menjador interior. 
Va passar just pel costat d’en Lluís, i ell no 
se’n va adonar.

La Laura va demanar permís al cambrer 
per asseure’s en una taula al costat de la 
finestra, doncs li va semblar que seria més 
còmode i discret. Mentre es prenia un cafè 
va treure el mirall de la bossa per revisar el 
seu maquillatge. També estava neguitosa. 
Era la primera vegada que quedava amb 
algú que no coneixia en persona, i a més, 
per a ella en Lluís era un noi molt especial. 
Per a l’ocasió havia triat un vestit blau que 
només s’havia posat un cop per anar a un 
casament. Volia estar maca, volia agradar a 
en Lluís. En Lluís va portar la seva cadira 
de rodes fins just la línia que separava la 
cafeteria del menjador. Va fixar-se en la 
gent que hi havia. Parelles, grups de com-
panys de feina, alguns solitaris, i... una 
noia asseguda al costat de la finestra. «Serà 
ella?» És preguntà. Va mirar si hi tenia una 

novel.la al damunt de la taula, però des del 
seu lloc no ho distingia bé. Va apropar-se 
una mica més. Si, a sobre la taula hi havia 
un llibre. El cor li va donar un salt. Va con-
templar-la. La Laura tenia els cabells llargs 
i daurats. Les seves faccions eren fines, i la 
claror del sol que es filtrava per la finestra 
feia brillar la seva pell i els seus ulls. Com 
n’estava d’enamorat! 

En Lluís va escurçar distàncies. Ho 
feia a poc a poc, amb cautela, mentre 
pensava com li canviaria la vida en pocs 
instants. Es decidí anar vers on era ella, 
quan de sobte, un noi molt ben plantat se 
li va posar al davant impedint-li el pas. La 
Laura ja s’havia acabat el cafè i començava 
a impacientar-se. El rellotge marcava que 
ja passaven cinc minuts de l’hora de la cita. 
«No vindrà» Va pensar decebuda.

El noi guapot s’havia situat de manera 
que la Laura no podia veure en Lluís. 
Aquest buscava amb la mirada a algú. 
La Laura va veure’l. «És ell!» Ja anava a 
saludar-lo quan el noi va fer un senyal amb 
la mà a un grup de gent situat a la taula 
del costat. Una ganyota de desil·lusió es 
marcà en el rostre de la noia. En Lluís havia 

contemplat aquella escena, i tot d’una, els 
dubtes i els temor el van envair.

«Què hi faig jo aquí? Què potser m’he 
tornat boig?» Pensà «Com he pogut creure 
que la Laura voldria tenir relació amb mi 
després de saber que sóc un invàlid?» Va 
començar a suar i a notar un lleuger tremo-
lor al cos. «I encara que ella volgués, fins a 
on voldria arribar? Potser l’únic que senti-
ria per mi seria llàstima, i jo de llàstima no 
en vull fer»

La tornà a contemplar per última 
vegada. Que n’era de maca! I com se l’es-
timava. Mai havia estimat tant ningú. De 
fet mai s’havia interessat per cap noia. I 
ara havia anat a triar la més impossible de 
totes.

Va fer mitja volta. Ho va fer brusca-
ment, de manera que topà amb un cambrer 

que portava una safata plena de begu-
des. Aquest li va caure al damunt enmig 
d’una trencadissa de gots i ampolles. La 
novel.la de l’Agatha Christie que havia 
portat a la seva falda tota la estona, 
també va anar a parar a terra. En Lluís 
va fugir a corre-cuita d’aquell establi-
ment sense ni mirar què se li posava al 
davant. La gent que era a la barra del bar 
s’apartava espantava mentre qualifica-
ven de mal educat el comportament del 
noi. La Laura en sentir tot aquell soroll 
alçà el cap. Només va poder veure com 
el cambrer atropellat cridava paraules 
mal sonants a algú que ja no hi era.
En Lluís va dirigir la cadira de rodes 

fins el parc del davant de la cafeteria. A 
aquella hora pràcticament no hi havia 
ningú, i ningú va veure com una noi que 
anava en cadira de rodes es posava a plorar 
com un nen petit.

Les quatre de la tarda. «Ja no vindrà» És 
va convèncer la Laura. S’aixecà amb deci-
sió. Va agafar la seva novel.la i s’encaminà 
a la sortida. Estava decebuda, contrariada. 
Com era que aquell noi que semblava tan 
educat, tan sensible i tan agradable, hagués 
accedit a citar-se amb ella per desprès 
decidir plantar-la? Què li havia fet ella 
per què la tractés amb tanta indiferèn-
cia? «Potser ha tingut un imprevist i no 
ha pogut venir» Va acabar consolant-se. 
Alguna cosa l’aturà a mig camí. Va donar 
unes passes enrere. Una novel·la d’Agatha 
Christie era al terra, sota una taula. La va 
agafar i n’acaricià la portada. Va fullejar-la. 
En una de les planes algú havia escrit un 
nom i una adreça. La Laura va somriure 
mentre apretava la novel·la contra el seu 
pit i sortia de l’establiment.

Núria Calafell i Viayna
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Benvolguts, benvolgudes,

Tal com ja havíem anunciat, hem sortejat dues 
entrades (dobles) per al cinema o teatre del Centre 
Parroquial entre les sòcies i socis de l’Associació de 
Veïns. Les entrades han correspost a:

Anna Riera Anglada (sòcia núm. 156)  i  
Mª Mercè Rabassa Martorell (sòcia núm. 102)

Moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota 
d’associat o associada.

Donem suport 
a la Cultura

Predicar amb l’exemple
Tot el que fa referència als residus m’interessa i alhora m’apas-

siona, i això ja és sobradament conegut per molts de vosaltres. 
Fins aquí res de nou sota la capa del sol. 

Aquesta vegada el que m’ha fet obrir l’ull i m’ha sabut greu 
és un detall observat en la campanya electoral per a les Eleccions 
Municipals del passat 26 de Maig. 

Ras i curt: de tota la propaganda rebuda al domicili, l’única 
que venia embolicada amb film plàstic, ha sigut la del grup Unitat. 
Argentona per la república.

No cal dir que estic molt orgullós de com s’ha portat el tema 
dels residus a la nostra Vila, l’ampliació del Porta a Porta a tots els 
veïnats, el nivell de reciclatge assolit (un del més alts de Catalu-
nya), la gestió i horaris de la Deixalleria, etc. Però malauradament 
veig molt poc encertat que en comptes d’enviar la propaganda 
en un sobre de paper reciclat, s’hagi triat una bossa de polietilè.

Total: prop de 10.000 bosses de plàstic que ens podíem haver 
estalviat, una llàstima de deixar passar l’ocasió per predicar amb 
l’exemple.

Joan Culubret Missé

• 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

Bona Festa major!

Bona Festa Major!

Petit Diccionari de la Felicitat
El passat dia 6 de juny l’Associació el 

Moviment és Vida va presentar al Saló 
de Pedra el llibre Petit diccionari de la 
felicitat d’Esteve Mach i Bosch

L’Esteve Mach és arquitecte de for-
mació i de professió. És nascut a Mataró 
però fa molts anys que viu a Argentona. 
Crec que podem dir que és argentoní 
d’adopció.

L’Esteve confessa que té dues passions: 
l’arquitectura i la psicologia. L’arquitec-
tura, la seva professió, on tots el coneixem 
més, ha mostrat una gran sensibilitat, ja 
que ha treballat en la restauració de monu-
ments del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya durant molts anys. Ha estat 
creador i director de nombrosos projectes 
internacionals dedicats a la pedagogia del 

Patrimoni Monumental entre joves. Crea-
dor de les jornades Europees del Patrimoni 
de Catalunya i un llarg, llarguíssim etc. 
President de l’Associació d’amics de Puig 
i Cadafalch... Però, ara i aquí, el què ens 
interessa i molt és parlar del Petit diccio-
nari de la felicitat.

Aquest Petit diccionari de la feli-
citat, segons opino, no és un llibre per 
llegir-lo com una novel·la. És un llibre per 
tenir-lo a prop i segurament ens pot donar 
elements per a reflexionar sobre algun tema 
que ens volta pel cap o per sentiments que 
nosaltres tenim aparcats en algun racó del 
nostre inconscient o que no ens atrevim a 
destapar.

Parlar de la felicitat, de la «nostra feli-
citat» ha de costar i l’Esteve ho fa. Crec que 

no ha de ser fàcil, 
ell ens ho explica al 
Petit diccionari.

Si esteu inte-
ressats en la feli-
citat, en treballar 
per la felicitat us 
recomano llegir 
el diccionari. 
No hi busqueu 
receptes, però...

L’exposició 
del contingut 
per part de l’Esteve va interessar als assis-
tents els quals varen voler fer preguntes 
sobre el contingut del Petit diccionari.

Ma Rosa Masó
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Problema núm. 62

En el recent campionat de Catalunya per equips (2019) es 
donà aquesta posició en la partida Capdevila (Argentona)-
Ayala (Cadena). Les blanques podien guanyar brillantment, 
com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 61
Una sèrie de jugades seguides condueix al mat. A destacar la 
sorpresiva jugada 6 del blanc. Veiem: 1.Dh7+, R7h; 2 .Th1+, Rg8; 3. 
Ch6+, Rh8; 4.Cf7+, Rg8; 5.Th8+, Rf7; 6.Th7+!, Rg8; 7.Tg7+, Rh8; i 8. 
Th1++ mat.

Solució i comentaris en el proper número.

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

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 669 923 107

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2019-2020

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

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

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

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

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

musicargentona
musicargentona@gmail.com

Bona 

Festa 

Major!

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Bona 
Festa Major!

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

CAMpANyA AMORTIDORS  2x1
Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98

jflhneum@yahoo.es
Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

pNEUMÀTICS ARGENTONA

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!



Àrnica
Herbolari

Espai de salut
Marta Carol

QUIROMASSATGE • AURICULOTERÀPIA • MOXIBUSTIÓ 
REIKI • FLORS DE BACH • FITOTERÀPIA 

NUTRICIÓ I DIETES PLAN 21 • ESTÈTICA NATURAL

CURSOS DE REIKI - 
MONOGRÀFICS I TALLERS

c/Nou 2,B Argentona
 938534651 - 637564271   quirotemc@gmail.com

AMB RESERvA PRÈvIA

PILATES
4 PERSONES PER CLASSE 
ATENCIÓ PERSONAL 
MATí I TARDA 
INICI CURS 1 DE SETEMBRE

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

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

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Preus especials per a estudiants

revelat 

de fotos al 

moment

El teu 
centre 
d’impressió

Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona  
93 638 50 68   argentona@copimar.es  www.copimar.es

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

FARMÀCIA

10 Anys Al teu CostAt

CtRA / De VIlAssAR 12
0 8 3 1 0  A R G e n t o n A

t: 93 756 16 85
637 477 212

farmaciargentona@gmail.com

BUXEDA

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

Obrim de 8:30 a 13:30 al matí 
i de 15:00 a 20:00 a la tarda

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa
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93 131 56 70

C/Barcelona 19
08310 Argentona

info@argentonadental.cat

@argentonadental

@argentonadental

la clínica dental  
per a tota la família

M Ú T U E S  I  P R I VAT S

Doctor Samsó 14 baix
08310 Argentona
� 937 561 541
� / � 660 443 600
www.fisioargentona.es

El teu centre de 
Fisioteràpia

www.mesqsalut.com
93.002.92.74 - 640.15.93.81
C/Carreras Candi, 22 - Argentona

Horari:
9.00 h a 14.00 h
15.30 h a 20.00 h

Dilluns mati i dissabte 
tarda tancat

Estilisme – Salut – Bellesa

Bona 
Festa 

Major!
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