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Introducció
La CUP d'Argentona és un projecte de fons. Si hem titulat aquest document "Argentona 2015-2025" és precisament per
plantejar el poble que volem a llarg termini. La política local sol viure enrocat en el present i es deixa emportar sovint pels
problemes urgents sense tenir en compte les estratègies a llarg termini. El document que teniu a les mans és la garantia que
quan la CUP governi això no ha de passar. Creiem en els canvis polítics i, sobretot, creiem en la nostra vila i en la nostra gent.
El document és el resultat de les jornades "Construïm Argentona" dinamitzades per la CUP durant el mes de desembre
de 2014 i el gener de 2015. Es tracta de l'horitzó que ha de dictar les nostres accions polítiques, i no és pas una llista de
propostes immediates. Per això està redactat en un present fictici, ja que és el poble que imaginem. A partir d'aquí es
redactarà el programa electoral per a les properes eleccions municipals del 24 de maig.
Estimem Argentona i les persones que la fan única. Els canvis que proposem són per a fer-la més lliure, més justa i més
solidària. Per això presentem aquesta proposta política, que es va fent realitat dia a dia a base de picar pedra i que no podem
fer sols. La lluita per l'Argentona que volem també ha de ser al carrer. Les institucions poden empènyer els canvis, però és
la gent del poble qui els ha de guanyar. Amb cada pas que fem, intentem posar-hi un gra de sorra.
Aquesta versió està oberta a esmenes.
CUP d'Argentona, març de 2015

1.MODEL TERRITORIAL

/// ESPAIS NATURALS / AGRICULTURA / CONSERVACIÓ DEL MEDI / RESIDUS / ENERGIA ///

1.MODEL TERRITORIAL
///1.1. Espais naturals
El terme d'Argentona està dominat pel bosc, i serveix de connector ecològic entre la Serralada Litoral i el MontnegreCorredor. L'espai forestal està viu i és un espai de lleure, i les persones el cuiden, el tracten amb respecte i són
conscients del patrimoni natural que els envolta.
///1.2. Agricultura
Les zones agrícoles s'han recuperat i produeixen aliments que es consumeixen fonamentalment al poble. Les
masies restaurades són l'habitatge de pagesos i pageses que cultiven de manera cooperativa la terra dels marges
de la Riera. La via del ferrocarril està integrada en el paisatge i conviu amb els camps de conreu.
///1.3. Conservació del medi
L'ajuntament i les persones propietàries vetllen per la neteja adequada dels boscos i es mantenen intactes els
connectors ecològics. L'autopista redueix el seu impacte acústic i ambiental i es mancomunen serveis com a
mesura de sostenibilitat.
///1.4. Energia
Les persones són conscients del malbaratament energètic i el consum s'ajusta a les seves necessitats. Bona part
de l'energia que es consumeix prové de fonts properes i es genera també dins el poble, amb energies renovables
i tendint a l'autosuficiència energètica.
///1.5. Residus
Es reciclen quasi tots els residus que es generen i les escombraries es recullen porta a porta a tot el municipi. Es
generen residus en funció de les necessitats de les persones, que són conscients que la reutilització significa reduir
la quantitat de brossa. L'ajuntament publica periòdicament informació sobre la gestió del reciclatge i la producció
de residus.
///1.6. Mobilitat
Dins el nucli urbà l'ús del cotxe és pràcticament inexistent i la mobilitat a peu és accessible per a tothom, incloses
les persones amb mobilitat reduida i els infants. Hi ha transport públic que comunica els nuclis més importants del
poble, des de les Ginesteres fins el Cros. Els carrers estan preparats per a la circulació de la bicicleta i també les
comunicacions amb Mataró, Cabrera i Dosrius. El transport públic comunica Argentona amb les seves poblacions
limítrofes i té un preu accessible a tothom.
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/// URBANISME / HABITATGE / URBANITZACIONS / VEÏNATS ///

2.MODEL URBÀ
///2.1. Urbanitzacions
Les urbanitzacions no han crescut i només acullen famílies que són conscients que no poden tenir els mateixos
serveis que el centre urbà. Hi ha un servei d'acompanyament per a les persones grans o incapacitades que volen
deixar de viure a les urbanitzacions i incorporar-se al casc urbà.
///2.2. Urbanisme
Argentona ha crescut en densitat, però no en superfície i s’ha evitat l’especulació. El casc urbà és compacte i
combina les necessitats de les persones en un entorn de carrers i espais verds agradables, que prioritzen l'accés
als serveis, el comerç de proximitat i els desplaçaments a peu i en bicicleta.
///2.3. Habitatge
El mercat de l’habitatge està revisat per una comissió pública d'habitatge que lluita contra l'especulació. L'ajuntament
controla el cens d'habitatges buits per tal d'evitar-ne el seu desús. El lloguer és l'opció més viable i hi ha un número
important de pisos de lloguer social per a persones amb dificultats econòmiques i socials.
///2.4. Veïnats
La vida agrícola del poble es vertebra al voltant dels veïnats, que formen part del patrimoni de la vila i disposen
dels serveis mínims. El Cros té un consell autònom i assumeix la gestió d'alguns dels seus serveis, com a nucli
diferenciat.
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3.MODEL ECONÒMIC
///3.1. Municipalitat
Els serveis públics són municipals; els recursos i les persones treballadores les gestiona l'ajuntament. Els serveis
menys bàsics són mancomunats amb altres municipis propers. Els treballadors i treballadores públiques tenen
unes condicions laborals òptimes.
///3.2. Economia
El centre del poble és el centre neuràlgic econòmic de la vila, i es tendeix cap a un model econòmic d'autosuficiència.
El comerç local ofereix una oferta de consum molt rica, el formen les botigues del poble i el complementen un mercat
setmanal i alguns supermercats integrats a l'urbanisme de la vila. L'ajuntament fomenta el model cooperatiu i les
persones tenen consciència comuna dels béns i tenen una actitud d'alerta amb el consumisme.
///3.3. Finançament
Els serveis són rendibles i les persones són conscients que els seus impostos reverteixen en bé públic. Els deutes
amb les entitats bancàries es renegocien i es deixa de pagar el que els vilatans i vilatanes creuen que és ilegítim.
Els impostos són altament progressius per assegurar la justícia social i només es treballa amb banca ètica.
///3.4. Cooperativisme
L'ajuntament facilita l'adjudicació de serveis a empreses cooperatives, en fomenta la creació i crea les infraestructures
per tal que tots els negocis del poble esdevinguin una gran unió de cooperadors.
///3.5. Igualtat d'oportunitats
El servei d'ajudes es percep com una mesura d'emergència, i sempre amb fortes polítiques de superació de la
precarietat i promovent l'autonomia de les persones. Es combat l'exclusió social amb una ciutadania solidària i
conscient dels seus privilegis i les seves precarietats. Ho recolza un ajuntament que promou la superació de les
situacions de misèria i marginalitat i no l'assistencialisme.
L'ajuntament fa estudis transparents i participatius sobre les feines domèstiques i la igualtat d'homes i dones en
el terreny domèstic a la vila. També treballa per a promoure canvis en el repartiment del treball domèstic i l'ús del
temps.
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4.MODEL CULTURAL
///4.1. Espectacles
Els espectacles que ofereix l'ajuntament són de qualitat i tenen un preu popular perquè hi pugui accedir tot tipus de
públic. També es programen i promouen els espectacles de carrer de lliure accés, on hi tenen cabuda companyies
diverses.
A més, les institucions i mecenes locals donen suport als artistes i els autors del municipi, tant per facilitar els seus
primers passos al món de l'art i l’espectacle com per crear una xarxa important d'artistes.
///4.2. Equipaments
Els equipaments estan oberts al poble i, per tant, se'n treu el màxim rendiment. A La Sala hi té accés la gent jove
com a punt de trobada i formació, ja que alberga una escola municipal de música, teatre i dansa, i on petites bandes
i companyies novelles hi fan els seus assajos i preparen els seus espectacles.
///4.3. Festes
L’Ajuntament impulsa l'autoorganització de les festes locals. Això ha provocat que el poble es faci seves les festes
i que hi participi. A més, les persones i entitats organitzadores s’ajuden mútuament i treballen de manera conjunta.
La comissió de festes és el centre de coordinació entre les entitats i l'ajuntament.
///4.4. Patrimoni
Argentona cuida el seu patrimoni arquitectònic i cultural i en difón el seu valor i el nom de les persones que l'han
creat. Des de l’Ajuntament s'ajuda a mantenir les construccions i els espais, mitjançant suport logístic i econòmic.
///4.5. Nació
Els Països Catalans és la nostra nació i Argentona és conscient d’aquest fet. Des de l’Ajuntament i entitats locals
es fomenta les accions pel nostre alliberament nacional i les relacions amb altres territoris del nostre país, sense
oblidar la solidaritat internacionalista amb altres nacions oprimides del món.
///4.6. Llengua
El català és la llengua vehicular i d'acollida a Argentona. L’Ajuntament normalitza el seu ús en zones, àmbits i
canals on fins ara no es feia servir. També s’ofereixen cursos de català i es dóna suport a les associacions i entitats
que promouen el seu ús i el seu enriquiment. Així mateix, també es promou intercanvi lingüístic entre les diferents
llengües que es parlen a la vila, per a dignificar-les i fomentar el seu coneixement.
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/// EDUCACIÓ / COHESIÓ / ESPORTS / SALUT / SERVEIS PÚBLICS / PARTICIPACIÓ ///

5.MODEL SOCIAL
///5.1. Sanitat
Es treballa per a facilitar l'accés a la sanitat pública per a tota la població i que aquesta sigui de qualitat. Es fan programes d'educació
sexual i drogodependència. Es promouen els hàbits saludables en l'alimentació i l'activitat física a través de clubs esportius i rutes
saludables per l'entorn. També es fan polítiques sociosanitàries per a la gent gran, promovent l'envelliment actiu i saludable, i les
persones amb discapacitat o dependència reben l'atenció integral.
///5.2. Educació
L’Educació a Argentona és sinònim d’educació pública de qualitat. S'ha redactat de manera col•lectiva un projecte integral educatiu
de poble, on es concep la importància de l'educació al llarg de tota la vida i la socialització i el coneixement en àmbits diversos. El
Consell Escolar Municipal, on es reuneixen centres educatius, col•lectius d'educació en el lleure, entitats i associacions de mares i
pares té un paper central i vinculant. La inversió de l'ajuntament cobreix les necessitats dels alumnes amb dificultats econòmiques i el
transport públic necessari. Hi ha una oferta potent i de referència de formació professional i ocupacional. Els centres educatius treballen
conjuntament amb les entitats i col•lectius del poble i els edificis escolars estan oberts a activitats no lectives.
///5.3. Cohesió social
L’Ajuntament ha creat un Pla d'acollida per tal de donar a conèixer el poble i els seus recursos a les persones nouvingudes, i es treballa
activament per tal que s'empadronin i facin ús dels seus drets socials. A més, es lluita contra els discursos xenòfobs a través de la
transparència a l’hora d’adjudicar recursos i es fomenta la convivència l'intercanvi cultural.
///5.4. Esports
L’Esport és una eina de cohesió social, integradora i saludable. Per això, els equipaments esportius estan en bones condicions i alguns,
com les instal•lacions esportives de escoles, s'aprofiten per a fer-hi el màxim d'activitats possible dins i fora de l'horari lectiu. No hi
ha cap construcció esportiva faraònica ni es planteja fer. Els clubs esportius treballen conjuntament amb les escoles i instituts i es fan
més corresponsables de l'educació dels nens i nenes del poble i de la gestió dels equipaments esportius locals. També es potencia la
participació de la gent gran en les activitats esportives, així com l'esport femení.
///5.5. Participació
Argentona és un referent de radicalitat democràtica, on la cultura participativa s'ha estès entre bona part de la població. L'acció de
govern és transparent i eficaç i s'han obert nous canals de participació ciutadana vinculant, com un reglament de consultes locals i eines
de participació 2.0. Els col·lectius i les entitats treballen de manera coordinada amb l'Ajuntament.
///5.6. Serveis socials
Els serveis socials no són només un servei per parar el xoc a les persones que passin dificultats o persones amb risc d’exclusió. La
regidoria de serveis socials actua de forma integral amb la resta de regidories de l’ajuntament donant eines a les persones perquè
millorar la seva autonomia: es dóna suport per a trobar feina, per a buscar un habitatge digne i evitar els desnonaments, s’ofereix un
servei de suport psicològic i jurídic, entre d'altres. L'ajuntament també lluita activament contra el drama dels desnonaments i fa difusió
dels desnonaments programats a la vila.
///5.7. Lluita contra el patriarcat
Un equip transversal treballa a totes les àrees de l'ajuntament per tal de garantir millores en la igualtat entre homes i dones. Hi ha una
regulació de la publicitat sexista que s'exhibeix als carrers del poble i el Consell Escolar dinamitza programes de coeducació als centres
educatius. També hi ha mecanismes de sensibilització i prevenció contra la violència masclista i un protocol que es dóna a conèixer a
vilatanes i vilatans. D'altra banda, s'ofereix un servei d'atenció i suport personalitzat a les dones per tal de superar les desigualtats, i es
fomenta la participació activa de les dones i el seu reconeixement.
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