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1. MODEL TERRITORIAL 
 

1.1. NATURA I TERRITORI 
 
Des de la CUP d’Argentona creiem que és necessària una defensa ferma del nostre territori. Cal 
fer front a les diferents agressions que l'actual sistema ens posa sobre la taula i afrontar les 
contradiccions existents entre progrés econòmic i preservació del territori. No hem de donar 
l’esquena al progrés, però sí que hem de garantir que aquest no juga en contra nostra ni 
suposa una greu destrucció de paisatges i ecosistemes. Mantenir els espais naturals és una 
exigència, no només de cara a les futures generacions - que poden veure les seves vides 
hipotecades per culpa de la nostra activitat actual - sinó també de cara a nosaltres mateixos, 
que veiem com es redueix el nostre benestar i el dels éssers vius que conviuen amb nosaltres. 
 
El discurs de la supremacia de l’ésser humà per sobre la resta dels éssers vius s'ha de canviar 
per un discurs de convivència entre totes les formes de vida. Per garantir que els nostres 
ecosistemes puguin sobreviure, cal fer una política municipal en defensa de la natura i per un 
desenvolupament sostenible. 
 
Per aquestes raons, proposem un seguit de mesures, algunes de les quals recollim de l'entitat 
Natura: 
 
- Tancar de manera definitiva la Pedrera de La Feu i exigir a l’empresa explotadora la 
rehabilitació de l'espai malmès a causa de la seva activitat productiva. 
 
- Millorar l’estat actual de la Riera d'Argentona, protegint-la i restaurant-la, per tal que 
esdevingui un espai natural de qualitat. 
 
- Ampliar el nombre d’espais d’interès natural d’Argentona inclosos al PEIN (Pla d’Espais 
d’Interès Natural). Cal incorporar-hi tot el marge esquerra de la Riera  - la part forestal, 
l’agrícola i els veïnats de Sant Jaume, La Pujada i Pins-, així com el sòl agroforestal de Clarà i 
les planes agrícoles de l’oest de Madà i Can Garí. Cal que demanem incloure tot el PEIN 
d’Argentona al Parc del Montnegre Corredor, al qual els Ajuntaments no paguen aportació i els 
propietaris forestals i entitats reben ajuts per al desenvolupament sostenible. 
 
- Elaborar un Pla d’Usos del territori no urbanitzable, potenciant el desenvolupament 
sostenible del sòl agrícola i forestal - com un sector que compatibilitza en l’activitat econòmica 
- i la protecció de la natura i el paisatge. 
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1.2. MOBILITAT 
 
Argentona pateix un problema important degut a la utilització excessiva que es fa del transport 
privat. Aquest abús es deu, sense cap mena de dubte, a les mancances existents en la xarxa 
de transport públic. Des de la CUP d’Argentona creiem que cal millorar urgentment l’eficiència 
del servei d’autobusos, lluitant perquè cobreixi les necessitats de tothom i combatent, així, els 
efectes nocius de tenir massa cotxes (contaminació atmosfèrica i acústica, congestió del 
trànsit, accidents...) i la necessitat que es genera de tenir, cada cop, més superfície destinada a 
carreteres –amb tots els problemes ecològics que això comporta, com la no filtració de les 
aigües pluvials o la destrucció del territori i el paisatge. Així doncs, farem una aposta ferma per 
fer de l'autobús un transport eficient i que pugui competir amb el transport privat. També ens 
posicionarem a favor de l’arribada del tren orbital, però no a qualsevol preu. Cal parar molta 
atenció al procés de construcció d’aquesta via ferroviària, ja que la Riera d'Argentona i el 
marge esquerre són espais naturals que hem de preservar entre tots. Per això, apostem per 
una solució de consens entre el progrés i la sostenibilitat.  
 
 
1.2.1. SERVEI D’AUTOBUSOS 
 
- Ampliar els horaris d’autobús de la línia Argentona-Mataró, especialment a partir de les 
21 hores i sobretot el cap de setmana, ja que, actualment,  el servei d’autobús finalitza a les 
21.25 i no dóna cobertura suficient a les necessitats de les vilatanes i vilatans d’Argentona. 
 
- Crear una línia d’autobusos Argentona-estació Renfe de Cabrera de Mar en horari de 
matins, per tal d’estalviar temps en els viatges de les persones que van a treballar o estudiar a 
Barcelona. Oferir, també, un servei de retorn –al migdia i al vespre- amb autobusos que 
realitzin el recorregut invers. L’horari d’aquest servei seria limitat i adequat a les necessitats 
reals de la població.  
 
- Millorar el servei d’autobús  Argentona-UAB-Argentona amb un increment de la 
freqüència horària i pressionant per aconseguir una disminució del preu del bitllet. 
 
- Aplicar descomptes sobre el preu del bitllet del transport públic a persones amb 
dificultats econòmiques. 
 
 
1.2.2. TREN ORBITAL 
 
- Apostar pel tren orbital, però a condició que sigui soterrat o semi-soterrat en la part del 
trajecte que passa pel poble -amb l'única excepció de la parada del tren. Aquesta parada, ha 
de ser el màxim propera al centre del poble perquè sigui realment útil. 
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1.2.3. APARCAMENT 
 
- Habilitar els marges de la Ronda de Llevant (la via paral·lela a la Riera) com a zones 
d’aparcament. 
 
- Estudiar la creació de nous espais per poder aparcar al centre. 
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1.3. RONDA MATARÓ-MARESME 
 
Des de la CUP d’Argentona estem totalment en contra de la Ronda Mataró-Maresme. Aquest 
projecte suposa crear dos carrils més a l'autopista, un en cada direcció. Seguint les consignes 
de la Coordinadora Preservem el Maresme, ens hi oposem per moltes raons que ens semblen 
de pes. La més important és que representa una greu agressió al territori que malmet  
enormement el paisatge i suposa una pèrdua dels nostres espais agrícoles i forestals. Una 
agressió que genera una barrera natural que dificulta, encara més, la supervivència dels éssers 
vius que habiten la nostra terra. 
 
A més, creiem que el projecte no busca el benefici del poble, sinó que constitueix un fi en sí 
mateix, beneficiant, només, les empreses adjudicatàries i la classe política que justifica el seu 
govern amb la construcció d’una infraestructura populista. Una infraestructura que és 
innecessària i que suposa una despesa de 113,8 milions d’euros que considerem il·lícita i 
immoral en un moment com el que estem vivint – on les retallades amenacen els nostres 
serveis públics. 
 
La Ronda Mataró-Maresme no és, per a nosaltres, una solució, sinó un agreujament d’un 
problema que ja existeix. I és que, per l'efecte crida que genera - més carreteres suposen 
també més cotxes-  el problema de la congestió no queda resolt, sinó que tan sols s’ajorna. A 
més, l’augment del trànsit rodat – el projecte no dóna cap facilitat al transport públic - suposa 
també un augment de contaminació acústica i un increment d’emissions de gasos 
contaminants que ens perjudiquen. Des de la CUP d’Argentona no ens creiem que la Ronda 
Mataró-Maresme sigui una via ràpida que ens beneficiï, sinó que sabem que les onze rotondes 
projectades entre Mataró i Mongat la converteixen en una via lenta i poc eficaç. 
 
Per tots aquestes raons, i més tenint en compte que el projecte no ha estat sotmès a un procés 
democràtic i participatiu per arribar a un consens sobre la qüestió, des de la CUP d’Argentona 
recolzem l'alternativa plantejada per la Coordinadora Preservem el Maresme i la Plataforma de 
Promoció del Transport Públic (PTP), que consisteix en: 
 
- Potenciar el transport públic com a alternativa eficient i ecològicament sostenible (més 
informació a Mobilitat). 
 
- Crear un carril addicional a la calçada troncal de la Ronda sense construir ni un metre més. 
Això és possible si es canvia la velocitat màxima del tram de 110 km/h a 80 km/h, mesura que 
permet reduir les amplades dels carrils. 
 
- Construir una tercera rotonda que descongestionaria tot el tram i reconfigurar els sentits de 
circulació. 
 
- Desvincular la sortida de Mataró Oest de la resta del tràfic. 
 
- Crear un carril bus perquè aquest faci un recorregut més curt i ràpid que la resta de 
vehicles. 
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1.4. MEDI AMBIENT 
 
Des de la CUP d’ Argentona entenem el medi ambient com una àrea que acull un ventall molt 
ampli d’activitats i recursos a gestionar i que engloba tant necessitats de sostenibilitat global 
(com les energies renovables, la gestió dels boscos, o el reciclatge de les deixalles que 
generem) fins les necessitats individuals per a garantir el benestar de les pròpies persones 
(sobirania alimentària i agricultura o gestió d’espais verds dins la vila). Degut a les altes 
exigències de la societat de consum, les persones hem anat despreocupant-nos cada cop més 
pel que passava al nostre entorn, fins que la situació ha esdevingut crítica. Les desigualtats 
creixents entre el primer i el tercer món, els alts nivells de pol·lució en les grans ciutats, o el 
forat que hem produït a la capa d’ozó –o potser els possibles efectes nocius que tot plegat pot 
generar sobre nosaltres-, sembla que, per fi, fan revifar la nostra consciència. Des de la CUP 
d’Argentona, creiem que no cal arribar al desastre per entendre que cal respectar l’entorn i 
conviure-hi sense destruir-lo. És per això que apostem per les energies renovables  (com a font 
d’estalvi i com a alternativa a les centrals tèrmiques i nuclears), per una relació de simbiosi 
entre les persones i els boscos de la vila (on tant les vilatanes i els vilatans com el bosc en 
sortim beneficiats) i pel reciclatge (com a eina de gestió de residus i reutilització de materials 
que si es tornessin a generar podrien ser perjudicials pel medi ambient). 
 
I és que el medi ambient juga un paper molt important en les nostres vides. Les persones 
necessitem espais verds on poder respirar lliures de la pol·lució de les grans ciutats i  
necessitem l’agricultura com a eina per produir l’alimentació diària que ens cal. És per això 
que, des de la CUP d’Argentona, considerem vital potenciar un sistema urbà format tant per 
espais naturals interiors com per espais periurbans naturals, sense que l’existència d’uns 
suposi la desaparició dels altres. Aquests espais afavoriran el metabolisme urbà i ajudaran a 
contrarestar l’efecte hivernacle. També creiem que cal vetllar pel bon desenvolupament d’una 
agricultura que generi una alimentació de qualitat cada vegada més propera i ecològica 
(renunciant al màxim de productes químics, a l’exportació de productes i tendint a una 
sobirania alimentària). Per protegir-la, cal fomentar els horts urbans, però ubicar-los en zones 
urbanes i en petites parcel·les, per tal de no perjudicar la producció agrícola a gran escala. 
 
Per tot això, proposem: 
 
- Potenciar l’agricultura, vetllant perquè cada cop sigui més propera i ecològica. 
 
- Conscienciar i fer campanyes a les vilatanes i vilatans sobre les fruites i verdures 
autòctones del maresme i de la temporada en què es poden trobar. Cal potenciar el 
subministrament de calendaris de collita. 
 
- Arrendar la zona destinada a horts urbans a joves, aturades o aturats que vulguin iniciar-se 
en el món de l’agricultura. 
 
- Col·locar una zona d’horts urbans al camp de futbol de Sant Miquel del Cros o en un espai 
municipal de sòl urbà. 
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- Millorar els serveis en zones rurals i urbanitzacions, per tal de potenciar l’explotació 
agrícola. 
 
- Introduir un impost per a grans propietats forestals. 
 
- Adequar i millorar les pistes de muntanya i dels itineraris de les fonts que tenim als boscos 
de la vila. 
 
-Introduir, a poc a poc, les energies renovables en els equipaments municipals que depenen 
de l’Ajuntament (amb petits molins de vent, plaques solars, i generadors d’energia mitjançant 
biomassa forestal que prové de la neteja dels boscos per a  prevenir incendis). 
 
-Declarar Argentona vila lliure de circs amb animals. 
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1.5. RECOLLIDA DE LA BROSSA 
 
El reciclatge és un punt molt important per vetllar pel medi ambient. La nostra vila és pionera 
arreu dels Països Catalans, assolint alts nivells de reciclatge. Tot i això, vivim en una societat 
on encara falta fer molta pedagogia al voltant de la correcta gestió dels residus. Per aquesta 
raó, no és que calgui retrocedir, però s’ha de seguir treballant per a conscienciar a tota la 
població de la necessitat del reciclatge. Som partidaris de la pedagogia i no de la sanció i, per 
tal que tota la població compleixi els barems de reciclatge, necessitem fer molta feina des de 
les  escoles i des del carrer. Ens cal explicar què és el reciclatge i per què és necessari.  
 
D’altra banda, a Argentona, ja fa temps que la gestió dels residus es regeix per l’anomenada 
Taxa Justa. Des de la CUP d’Argentona pensem que, tot i dir-se Taxa Justa, aquesta taxa no 
promou una justícia social. Pensem que es tracta d’una taxa proporcional, per generació, però 
no d’una taxa justa (ja que només reflecteix els residus generats). Des de la CUP d’Argentona, 
pensem que cal introduir noves variables que contemplin més aspectes (metres quadrats de 
l’habitatge, presència de jardí, membres que hi viuen, salari...) i que afavoreixin aquesta justícia 
social que busquem.  
 
Seguint aquesta filosofia, les nostres propostes s’articulen de la següent forma:  
 
-Replantejar la Taxa “Justa” per tal que deixi de ser proporcional i passi a ser realment justa. 
Cal contemplar noves variables que parin esment a les possibilitats econòmiques de cada 
usuària i usuari. 
 
- Modificar els preus de les bosses i vetllar perquè la seva data de caducitat no deixi tan poc 
marge d’utilització a l’usuària i usuari. 
 
-Conscienciar a la població de la importància del reciclatge, reduint les sancions per 
equivocació i potenciant una bona tasca pedagògica (des de l’Ajuntament, des dels carrers i, 
sobretot, des dels centres educatius). 
 
- Establir el porta a porta als diferents indrets d’Argentona on encara no hi arriba. 
 
- Incrementar la presència de contenidors d’emergència al poble, vetllant perquè les 
vilatanes i vilatans en facin un bon ús. 
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2. MODEL URBÀ 
 

2.1. URBANISME 
 
Si fem una perspectiva històrica del model urbanístic que ha imperat durant els darrers 15 
anys, és fàcil veure que l’ideari que romania en el fons de tot plegat era el del lliure mercat, és 
a dir, el basat en deixar fluctuar els preus del sòl i també de l’habitatge. Aquesta ideologia 
exposa que, si deixem que es construeixi arreu - com quasi sembla sentenciar la Llei del Sòl 
del PP, de 1998 -, el preu del sòl baixarà. Això no va ser així, fet que resulta fàcilment 
contrastable. El motiu va ser que els inversors van començar a treure els seus diners de la 
borsa i els van anar invertint en la cultura del “totxo” (això va accentuar-se a partir de l’esclat 
de “la bombolla de les tecnològiques”, el 2003). La inversió massiva en sòl urbanitzable va 
anar acompanyada d’una legislació que donava poder als municipis per a poder declarar quin 
sòl era urbanitzable i quin no. Amb l’excusa del “progrés”, molts terrenys no urbanitzables van 
requalificar-se a urbanitzables, fet que va generar processos de corrupció que van esquitxar 
molts ajuntaments (els casos més coneguts són els de Marbella, Seseña, Ciempozuelos o 
Cullera).  
 
Els culpables de la destrucció del territori no només han estat les immobiliàries i les 
constructores - com alguns volen fer creure- sinó tota una societat que ha acceptat aquesta 
situació com a normal. La classe política tampoc ha fet res per evitar-ho, ja que els ingressos 
per IBI en els municipis (o, a nivell global, els increments en PIB) semblaven beneficiar a 
tothom. A tothom menys a la nostra terra - que s’anava quedant, progressivament, sense 
espais naturals –, als seus éssers vius i, a la llarga, tampoc a nosaltres, perquè aquestes 
polítiques han creat habitatges, però no equipaments per a oferir els serveis necessaris. 
 

Per això, des de la CUP d’Argentona pensem que mitjançant el POUM s’ha d’aconseguir: 
 
-  Fomentar una legislació restrictiva pel que fa al sòl urbanitzable i el no urbanitzable. 
També cal deixar clar quins són els espais destinats a equipaments i els destinats a habitatges. 
Finalment, cal apostar fermament per una política que respecti el percentatge d’habitatges VPO 
(Vivendes de Protecció Oficial) que s’ha de construir per llei.  
 
- Aturar el creixement urbanístic fins que no s’omplin tots els habitatges buits (o una part 
important). És una fal·làcia parlar de manca d’habitatges quan hi ha centenars de vivendes 
buides. 
 
- Apostar per un model de poble cohesionat, evitant la proliferació d’urbanitzacions fora del 
creixement nuclear del centre urbà. 
 
- Apostar per un model de poble sostenible ecològicament, evitant la proliferació de zones 
de baixa densitat. 
 
- Lluitar contra l’especulació urbanística des de l’Ajuntament. 
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2.2. HABITATGE 
 
Molt en relació amb el model urbanístic imperant els últims anys, també l’habitatge s’havia 
deixat en mans del lliure mercat. Aquest fet va comportar que l’oferta de nous habitatges 
augmentés sense control i que, en conseqüència, n’augmentessin també els seus preus -fins a 
uns nivells insostenibles que només beneficiaven els moviments especulatius. Tot plegat va 
derivar en què l’accés a l’habitatge fos molt més difícil i la gent va haver de començar a 
hipotecar-se de per vida per tal de poder adquirir una vivenda. Ara, aquesta bombolla 
immobiliària ha explotat i ha provocat una de les pitjors crisis de la història - deixant moltes 
construccions sense acabar i tancant l’aixeta del crèdit bancari. 
 

Des de la CUP d’Argentona creiem que el dret a un habitatge digne és un dret que correspon a 
totes les vilatanes i a tots els vilatans d’Argentona. A nivell local, apostem per una intervenció 
valenta i una regularització estricta del mercat de l’habitatge. Cal promoure el lloguer i la 
construcció d’habitatges de protecció oficial i social (aquests últims destinats a les classes més 
baixes que no poden assolir els costos de l’habitatge de protecció oficial). També cal fomentar 
fermament la rehabilitació d’habitatges en desús, per tal d’evitar la construcció descontrolada 
en terrenys que, avui en dia, encara no estan urbanitzats. 
 
En relació amb aquests criteris, aquestes són les nostres propostes:  
 
- Tornar a apostar, a nivell municipal, pel model Andel - model cooperatiu segons el qual la 
propietat dels habitatges sempre resideix en mans de la cooperativa i on els seus socis 
gaudeixen d’un dret d’ús indefinit amb un lloguer tou- i fomentar la creació d’habitatge de 
protecció oficial i social. 
 
- Destinar el sòl urbanitzable públic –més enllà del destinat a equipaments municipals- 
únicament per construir habitatges de protecció oficial i social (després d’anys en què, a 
Argentona, gairebé no s’han construït habitatges d’aquest tipus). 
 
- Fomentar la rehabilitació i la renovació d’habitatges ja existents, per tal d’evitar la 
construcció en terrenys que actualment no estan urbanitzats. 
 
- Estudiar la viabilitat de d’oferir préstecs tous als propietaris per tal que rehabilitin habitatges 
buits. 
 
- Crear un cens d’habitatges buits a Argentona. 
 
- Establir un recàrrec a l’IBI per habitatges buits, segones i terceres residències, de 
manera gradual (segons els anys de desús de l’habitatge). 
 
- Avalar els processos de lloguer d’habitatge -ajudant a llogater i arrendatari a arribar a 
acords favorables, per tal de fomentar la dinamització dels edificis buits. 
 
- Crear pisos exclusius per a gent gran, amb serveis comunitaris que permetin abaratir el 
preu que paga  aquest col·lectiu  per un l’habitatge digne.  
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- Intentar evitar els desnonaments fent de mediadors amb els propietaris, oferint suport 
legal a les persones que no puguin pagar l’hipoteca i intentant reallotjar aquestes persones. 
 
- Ajudar les famílies amenaçades pels desnonaments, donant suport a la dació en el 
pagament de la hipoteca (la cancel·lació del deute contret amb el banc o caixa quan es retorna 
l’habitatge). 
 
- Ajudar a les famílies amb pocs recursos - així com al jovent del poble – per tal que puguin 
seguir vivint a Argentona i no hagin de marxar perquè no poden pagar el lloguer. 
 
- Crear una Borsa d’Habitatges municipal per facilitar el lloguer i la compravenda 
d’habitatges, evitant intermediaris. 
 
- Crear -o mancomunar amb altres municipis- una Oficina d’Habitatge pública que exerceixi 
de gestora, estalviï intermediaris i que reguli la promoció de nous habitatges. 
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2.3. CAN DORO 
 
El conflicte de Can Doro va dividir Argentona en dos bàndols durant molt temps. Però després 
del debat obert entre el Govern d’aquell moment i un sector important de la població -
representada per diverses entitats-, Can Doro finalment es va enderrocar i actualment es troba 
en un estat ruïnós que - degut a la situació de bloqueig actual - no ha suposat cap benefici pel 
poble (més enllà d’una zona d’aparcament). És obvi que aquesta no és la solució definitiva, 
però, entre la població, es percep un estat de cansament degut als llargs anys de debat i a les 
il·lusions dipositades en propostes que mai no acaben de materialitzar-se. 
 
Des de la CUP d’Argentona volem buscar una solució definitiva per Can Doro i som conscients 
que, per trobar-la, caldrà assolir una situació de consens que no torni a dividir Argentona en 
dos bàndols enfrontats. Estem disposats a debatre amb qui faci falta sobre el futur de Can 
Doro, per tal d’arribar a una solució consensuada. Se’ns acuden diverses propostes per dur a 
terme en aquest espai tan significatiu, però tampoc ens tancarem en banda per aconseguir-les: 
estem oberts a negociar. També som conscients que, després de tants anys d’acords i 
desacords, la situació actual és complexa, però no ens agrada l’estat actual de Can Doro i no 
ens hi volem resignar. I és que creiem que el nostre centre històric s’ha de convertir en un 
espai públic d’ús municipal, dotat dels serveis necessaris que requereix la nostra vila. 
 
Per això volem concretar les nostres idees en les següents propostes: 
 
- Prioritzar una solució consensuada amb les altres formacions polítiques, entitats i amb la 
ciutadania, en general, que representi el màxim benefici pel poble.  
 
- Evitar que l’estat actual en què es troba Can Doro es prolongui durant gaire temps (ja que 
aquest estat no fa justícia a tota la lluita que hi va haver al darrera). 
 
- Llogar la part que és propietat de l’empresa Vèrtix a un preu raonable, amb opció de 
compra. 
 
- Construir-hi un petit edifici d’habitatges de protecció oficial de lloguer (que sigui 
coherent, urbanísticament, amb el centre històric d’Argentona). 
 
- Ubicar-hi algun equipament municipal, com la biblioteca municipal o un nou casal de 
joves. Creiem que podria ser un bon espai per a acollir una d’aquestes instal·lacions.  
 
- Habilitar-hi un petit espai verd, ja que no trobem gaires espais verds al centre d’Argentona. 
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2.4. BARRIS, URBANITZACIONS I VEÏNATS 
 
A Argentona hi podem trobar diversos nuclis de població fora del centre urbà i tots ells són molt 
diferents. Podem trobar-hi blocs de pisos -com a Sant Miquel del Cros-, cases unifamiliars 
adossades o urbanitzacions a peu de muntanya -com Can Raimi o Can Ribosa. Des de la CUP 
d’Argentona entenem que aquesta diversitat és una realitat i també som conscients de la 
necessitat d’ampliar i millorar els serveis públics existents a aquestes zones. Cal no oblidar els 
veïnat, barris i urbanitzacions que també formen part de la nostra vila. 
 
Observant la situació actual, ens adonem que barris com Sant Miquel del Cros tenen un fort 
sentiment propi. Creiem que cal no passar per alt aquest sentiment i que és important 
potenciar-lo, creant òrgans que afavoreixin l’autonomia política d’aquest barri. Les diferents 
urbanitzacions i veïnats, en canvi, tenen unes altres necessitats. Cal, per exemple, donar 
resposta a la mancança de determinats serveis bàsics, així com millorar-ne els accessos.  
 
Pel que fa a barris, veïnats i urbanitzacions, aquestes són les nostres propostes: 
  
- Crear un Consell de Barri o una entitat inframunicipal al Sant Miquel del Cros, per tal  
d’ampliar-ne la seva autonomia i afavorir una major autogestió. 
 
- Habilitar una zona ajardinada  a la plaça de Sant Miquel del Cros, ja que aquest barri pateix 
una enorme mancança de zones verdes. 
 
- Habilitar una zona d’horts urbans a Sant Miquel del Cros. 
 
- Promoure l’obertura d’una petita Àrea Bàsica de Salut (ABS) a Sant Miquel del Cros. 
 
- Millorar els accessos a les diverses urbanitzacions i veïnats, ja que molts estan en mal 
estat o no estan asfaltats. 
 
- Millorar i ampliar els serveis bàsics públics de les urbanitzacions, especialment 
l’enllumenat i el servei de neteja dels carrers. 
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3. APROFUNDIMENT EN LA DEMOCRÀCIA 
 

3.1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TEIXIT ASSOCIATIU 
 
Després d’un període de molt moviment social, Argentona s’està convertint, de forma 
progressiva, en un poble dormitori. Des de la CUP d’Argentona volem recuperar la vitalitat que 
sempre ha caracteritzat el nostre poble. Volem un poble viu on les vilatanes i vilatans puguem 
expressar la nostra opinió lliurement i un Ajuntament que ens escolti i que reculli les nostres 
propostes. 
 
La participació de la ciutadania ha de ser real i no simplement simbòlica com ha estat fins ara. 
Per això apostem per un poble amb un teixit associatiu potent, on les entitats tinguin un paper 
rellevant en la nostra vida social. Creiem que els anteriors governs municipals han treballat 
alguns aspectes per afavorir la participació ciutadana, però també trobem que els òrgans de 
participació actuals són insuficients per aconseguir una democràcia participativa. Per això cal 
replantejar, de forma immediata, els canals que ens permetin un major aprofundiment 
democràtic. 
 
En relació amb els criteris que acabem d’exposar, les propostes s’articulen de la següent 
forma: 
 
3.1.1. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
- Regular i revisar la xarxa d’òrgans participatius existent,  ja que, actualment, n’hi ha 
molts que són prescindibles degut a la seva inoperància total o parcial. Cal crear una xarxa 
eficaç i que garanteixi una participació ciutadana real. 
 
- Reactivar els Consells Municipals Sectorials –imprescindibles per a garantir la implicació 
del poble en la vida política - ja que, en aquests últims anys, molts d’aquests òrgans han estat 
inactius. 
 
- Apostar fermament per l’actual Consell de Vila i prendre el compromís que les decisions 
aprovades en aquest òrgan arribin al Ple Municipal i siguin acceptades. 
 
- Eliminar la Reunió de Poble ja que actualment no funciona com a òrgan participatiu sinó 
com a mer aparell de propaganda governamental. 
 
- Fer difusió de l’existència i funcionament dels diversos òrgans participatius d’Argentona  -
ja que moltes vilatanes i vilatans els desconeixen o no saben com funcionen- per tal d’afavorir 
que aquesta participació impliqui, realment, a un sector ampli de la població. 
 
- Crear un banc de participació electrònic, que arribi a un nombre important de persones i 
que faciliti l’accés als diferents canals de participació.  
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- Potenciar el portal web de participació ja existent, com a eina real de connexió entre 
l’Ajuntament i la ciutadania. 
 
- Fomentar la participació infantil des de les escoles per treballar, dins l’àmbit de l’educació, 
l’autonomia i la responsabilitat. Cal oferir, a les nenes i nens del poble, la possibilitat de decidir 
sobre els temes que els afecten (disseny de parcs, d’equipaments per a les escoles...). 
 
3.1.2. TEIXIT ASSOCIATIU 
 
- Potenciar el paper de les entitats en tots els àmbits de la vida social i política d’Argentona. 
 
- Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) perquè les entitats puguin participar 
directament al Ple Municipal, presentant precs, preguntes i mocions. 
 
- Crear un xarxa real de relació i cooperació entre les diverses entitats locals. 
 
- Crear una gran xarxa participativa que esdevingui el punt de trobada entre l’Ajuntament, 
les diferents entitats i els centres educatius. 
 
- Potenciar la col·laboració entre les escoles i les entitats del poble per a la realització 
d’activitats conjuntes en horari lectiu i no lectiu. 
 
- Fomentar la implicació de totes les vilatanes i vilatans en les diverses entitats que tenim 
al poble. 
 
- Donar suport a les diverses associacions, col·lectius i entitats de promoció de la cultura 
popular tradicional -catalana i local-, presents al nostre poble. 
 
- Revisar exhaustivament les polítiques de subvencions i convenis entre l’Ajuntament i les 
diverses entitats. Cal diferenciar les propostes amb línies coherents i un projecte polític i 
social alliberador, del i per al municipi, de les que no ho són. D’altra banda, cal recolzar 
especialment les entitats compromeses amb la cultura popular i tradicional catalana.  
 
- Fomentar l’obtenció - per part de les entitats del poble - de subvencions provinents de les 
institucions supramunicipals.   
 
- Evitar qualsevol tipus de clientelisme per tal de donar les màximes possibilitats a totes les 
entitats.  
 
- Valorar el cost real dels projectes que ofereixen les diverses entitats i associacions locals, 
per tal d’evitar que siguin utilitzades com a mà d’obra barata.  
 
- Facilitar qualsevol tipus de tràmit burocràtic a totes les entitats, associacions i 
organitzacions locals. 
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- Democratitzar l’accés a l’espai públic per part d’entitats o associacions sense ànim de 
lucre, sense que taxes de qualsevol tipus en dificultin la seva utilització. 
 
- Potenciar els convenis de gestió d’instal·lacions municipals entre l’Ajuntament i les 
entitats locals, per tal de socialitzar, al màxim, l’espai públic. 
 
- Apostar per l’autogestió o la gestió compartida de recursos entre l’Ajuntament i els 
diversos col·lectius, associacions i entitats (seguint el camí iniciat per la colla de Diables, La 
Garrinada i les 12 Hores Contra el Racisme i la Xenofòbia). 
 
- Oferir a les diverses entitats i associacions un espai on poder reunir-se i on poder coincidir 
amb d’altres col·lectius (com, per exemple, un hotel d’entitats). 
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4. MODEL ECONÒMIC I JUSTÍCIA SOCIAL 
 

4.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT LOCAL 
 
La crisi està afectant la vida econòmica d’Argentona però no volem que la pagui el poble. És el 
moment d’escollir un model econòmic alternatiu per un futur millor. Des de la CUP Argentona 
apostem perdiec fer un pacte social per superar la crisis a nivell local i crear un model de 
desenvolupament més just basat en el cooperativisme i en una economia pròxima al territori. 
 
L’Ajuntament és una de les entitats públiques que està patint més aquesta crisi ja que fins ara 
els seus ingressos es basaven en taxes i impostos que venien de la construcció i especulació 
urbanística. La CUP d’Argentona proposa buscar noves alternatives de finançament perquè  
l’economia de l’Ajuntament no depengui del totxo. Cal apostar per una fiscalitat progressiva -
que no penalitzi els més desafavorits per la crisi- i mancomunar serveis amb municipis 
propers.  
 
En relació amb els criteris que acabem d’exposar, les nostres propostes s’articulen de la 
següent forma:  
 
4.1.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
- Crear una taula integral que doni veu als diferents actors socials del poble i que permeti 
trobar solucions per superar la crisi o reduir els seus efectes a nivell municipal. 
 
- Elaborar un Pla estratègic contra la crisi a nivell local -a partir d’aquesta taula integral. 
 
- Fomentar el cooperativisme donant suport a aquesta mena d’empreses mitjançant ajuts, 
publicitat gratuïta als mitjans locals i altres facilitats fiscals. 
 
- Prioritzar la contractació de cooperatives des de l’Ajuntament per tal d’afavorir aquest 
model d’empresa. 
 
- Potenciar l’agricultura de proximitat i ecològica, facilitant-ne els canals de distribució i la 
venda directa. 
 
-  Potenciar els ajuts als autònoms, mitjançant crèdits tous i donant garanties bancàries. 
 
-  Fomentar els mercats municipals i el petit comerç local, publicitant i promocionant el 
comerç de proximitat davant les grans superfícies. 
 
- Promoure la concentració d’empreses al Polígon Nord i a Can Negoci, per tal d’afavorir 
els spillovers, és a dir, les externalitats positives i les economies d’aglomeració. 
 

- Analitzar la situació laboral dins l'administració per detectar discriminacions salarials per 
raó de sexe. 
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- Realitzar campanyes i accions concretes amb caràcter global per potenciar la 
corresponsabilitat de les tasques domèstiques i ajudar a prendre consciència del seu valor 
social. 
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4.1.2. FINANÇAMENT LOCAL 
 
-  Mancomunar determinats serveis amb municipis propers per tal de reduir despeses, 
però sense que això afecti als beneficis que n’obté la població (com el que s’ha fet, de forma 
transitòria, amb la piscina coberta). 
 
- Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals per tal d’afavorir una major 
justícia social. 
 
- Imposar un recàrrec gradual sobre l’IBI, que penalitzi els habitatges desocupats i les 
segones residències. 
 
- Revisar i, si cal, suprimir, serveis innecessaris o inoperants que suposen una despesa inútil 
degut a la manca d’utilització que en fa la població.  
 
- Ajudar les persones aturades, jubilades, treballadores de la llar i estudiants 
mitjançant descomptes en determinats serveis i exempcions de taxes d’impostos. També cal 
promoure canals de formació i un servei d’inserció social.  
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4.2. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
Tot i que la crisi ens situa - tant a nivell local com nacional - en una situació econòmica 
complexa, no podem oblidar que, en general, som uns privilegiats.  I és que hi ha molts indrets 
al món on la qualitat de vida és molt inferior a la que tenim nosaltres. Perquè, encara que 
moltes vegades se’ns ha volgut fer creure que ja no existeixen diferències socials, les 
desigualtats entre rics i pobres només fan que augmentar. 
 
Des de la  CUP d’Argentona volem posar el nostre granet de sorra per tal de construir un món 
una mica més just i més lliure. Volem donar suport a les iniciatives que sorgeixen d’entitats i 
persones individuals i que afavoreixin la cooperació i la solidaritat entre els diferents pobles del 
planeta. I és que cal potenciar tota mena d’intercanvis culturals que ens enriqueixin com a 
persones i que ajudin a aconseguir un món molt millor per a viure-hi tothom.  
 
I aquestes intencions, les concretem amb les següents propostes: 
  
- Destinar el 10% del salari dels regidors de la CUP a causes que lluitin per afavorir la 
llibertat individual i una major justícia social. 
 
- Potenciar l’intercanvi cultural entre Argentona i altres pobles d’arreu del món – 
afavorint, per exemple, l’acollida de nens saharauis per part de les famílies del municipi.  
 
- Apostar pel comerç just entre el Primer i el Tercer Món, donant suport a iniciatives on es 
pagui el producte a preu real i on no se sotmetin les persones a situacions d’explotació i 
dependència. 
 
- Conscienciar les noves generacions sobre les desigualtats socials que existeixen entre el 
Primer i el Tercer Món mitjançant programes educatius concrets. 
 
- Promocionar i potenciar els mercats d’intercanvi de productes o serveis, eliminant, així, el 
diner com a element clau del procés. 
 
- Oferir recursos i ajudes a les entitats de lleure locals i laiques que mantenen estructures de 
voluntariat.     
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5. COHESIÓ SOCIAL 
 

5.1. EDUCACIÓ 
 
Des de la CUP Argentona, entenem l’educació com l’eina política que ha de ser el pal de paller 
on s’estructurin totes les altres àrees (Urbanisme, Afers Socials i Ciutadania, Economia, 
Seguretat...). És per això que apostem fermament per una educació pública i de qualitat que 
afavoreixi l’autonomia (la capacitat de cadascú de determinar-se, lliure de dogmes o de 
prejudicis i d’acabar trobant una feina digna) i que exerceixi, també, de motor de cohesió social 
i garanteixi, a tothom, les mateixes oportunitats i les màximes possibilitats. D’altra banda, 
l’educació és, per a nosaltres, un concepte transversal que, no només ha d’incloure el que 
s’entén com a educació formal, sinó on també han de jugar un paper fonamental totes les 
activitats –tant culturals com esportives - vinculades a l’educació no formal. En relació amb 
això, trobem necessari subratllar la qualitat actual de l’escola pública argentonina i pensem que 
s’ha de seguir treballant pel bon funcionament i millora d’aquesta. Al mateix temps, creiem 
convenient reforçar la xarxa de col·laboració entre els diferents centres educatius i les entitats, 
associacions i empreses del poble que vetllen per l’educació fora de l’horari lectiu. 
 
En relació amb els criteris que acabem d’exposar, les nostres propostes s’articulen de la 
següent forma: 
 
5.1.1. EDUCACIÓ FORMAL 
 

- Apostar per la qualitat innegable dels centres educatius d’Argentona, donant-los el màxim 
recolzament a l’hora d’embarcar-se en projectes de responsabilitat amb la societat i el medi 
ambient (Filosofia 3-18, Escola Verda...). 
 
- Prioritzar la construcció immediata de l’edifici definitiu del CEIP L’Aixernador.  
 
- Estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de Plans Educatius d’Entorn, que analitzin les 
necessitats de l’alumnat argentoní i siguin capaç de donar-hi una resposta. 
  
- Potenciar la col·laboració entre els centres educatius les escoles i les entitats del poble 
per a la realització d’activitats conjuntes en horari lectiu. 
 
- Assegurar una educació basada en la coeducació i que treballi per promoure la igualtat de 
gènere i a través d'un llenguatge i unes relacions no sexistes. Aquesta coeducació ha 
d'orientar-se també a les famílies i al professorat. 
 
- Garantir el bon funcionament de les activitats –promogudes pels centres-  relacionades amb 
el coneixement del nostre poble. 
 
- Garantir l’oferta de places públiques a les escoles bressol per a tothom. 
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- Ampliar l’oferta educativa post-obligatòria, estudiant la incorporació del Batxillerat Artístic 

a l’IES i l’oferiment de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, vinculat amb els àmbits 
ocupacionals autòctons d’Argentona. 
 
- Ampliar l’oferta actual de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) –també 
relacionant-los amb l’oferta ocupacional d’Argentona-, per tal de poder satisfer les inquietuds 
formatives d’un sector més ampli de la població. 
 
- Potenciar, encara més, les relacions IES-Ajuntament a l’hora de cooperar en el Protocol 
d’Expulsions per tal d’afavorir les tasques de servei a la comunitat com a mesura reparadora 
de faltes. Aquest Protocol d'Expulsions s'ha de regir per criteris pedagògics i possibilitar que 
les mesures sancionadores siguin també part del procés d'aprenentatge. 
 
- Introduir un programa als centres educatius per tal de trencar la segregació de sexes 
existent en determinats àmbits de formació. Aquest programa ha de potenciar la lliure presa 
de decisions i l'autonomia personal desvinculada d'estereotips de gènere. 
 
- Potenciar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts, per tal de 
cobrir totes les necessitats d’atenció i seguiment, de tota la infància i adolescència del poble.  
 
- Seguir treballant pel projecte de l’Institut-Escola, buscant el consens amb els diferents 
agents educatius i dotant el centre dels recursos necessaris per al seu desenvolupament. 
 
 
5.1.2. EDUCACIÓ NO FORMAL 
 

- Apostar fermament per l’educació no formal i per consolidar una oferta d’activitats 
extraescolars forta, coherent, complementària i planificada. 
 
- Aprofitar al màxim les instal·lacions de les escoles municipals per a realitzar activitats 
extraescolars d’educació no formal. 
 
- Buscar solucions per tal que els cursos de formació que s’ofereixen a mares i pares 
arribin a un sector més ampli de la població. 
 
- Afavorir una oferta àmplia de cursos, que respongui a les inquietuds formatives reals de la 
gent gran.  
 
-  Oferir suport, recursos i ajudes a les entitats de lleure que mantenen les estructures de 
voluntariat. Els caus, esplais, casals de joves i altres entitats de lleure de caire laic són 
exemple de socialització col·lectiva basada en l’entrega de temps de lleure en espais allunyats 
del consum i del control social.  
 
- Ampliar l’oferta de cursos de monitor i director de lleure i de socorrisme. 
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- Potenciar la col·laboració entre les escoles i les entitats del poble per a la realització 
d’activitats conjuntes en horari no lectiu. 
 

 
5.1.3. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 

- Seguir treballant pel bon funcionament del Consell Escolar Municipal - que permet la 
coordinació horitzontal i vertical entre les diferents escoles, instituts i escoles bressol del poble 
– perquè aquest prengui encara més importància  com a eix vertebrador de l’educació a 
Argentona. 
 
- Replantejar i reforçar la presència de l’educació no formal al Consell Escolar Municipal 
mitjançant comissions, de forma que aquest resulti viable i tingui un funcionament dinàmic i 
fluid. 
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5.2. ESPORTS 
 
Des de la CUP d’Argentona, considerem imprescindible treballar per a la promoció de l’esport. 
Perquè l’esport ha de ser entès com un mecanisme per a fomentar una bona qualitat de vida, 
com una eina de cohesió social i com a un mitjà pedagògic. I és que l’esport pot esdevenir un 
espai de trobada perfecte per a propiciar la convivència i l’enriquiment social i cultural. Davant 
la mercantilització i la competitivitat que imperen en el món del lleure, l’esport i la cultura, des 
de l’esquerra cal defensar i promoure valors com la creativitat, el treball en equip, la 
imaginació, l’autoorganització, la cooperació i l’accés de totes i tots a la pràctica d’aquestes 
activitats. I és que l’esport no deixa de ser un mitjà pedagògic que – a més de vetllar per un 
equilibri perfecte entre cos i ment, mitjançant el reconeixement real de les nostres possibilitats 
físiques – pot educar-nos en valors. Per tant, cal potenciar l’esport d’una forma transversal, 
relacionant-lo amb altres àmbits que també afavoreixen la cohesió social i fomentar el treball 
en xarxa amb altres àrees com Educació, Gent Gran o Salut. 
  
En relació amb la importància que des de la CUP d’Argentona donem a l’esport, així s’articulen 
les nostres propostes:  
 
- Obrir tots els espais municipals que tenim al poble que permeten la realització d'activitats 
esportives. Els patis de les escoles i del Centre Parroquial han d'estar a l'abast de tothom i han 
de ser el màxim d’accessibles.  El mateix passa amb altres espais, com per exemple, les pistes 
de tennis de Madà. Democratitzar i afavorir la pràctica d’esport ha de ser una prioritat. 
 
- Des de la CUP d’Argentona entenem la petició popular d’una piscina coberta pel poble. I 
precisament per això, no estem d'acord en què aquesta sigui gestionada de manera privada. 
Apostarem per la gestió pública en la mesura que sigui possible, per tal d’aconseguir un 
servei de qualitat i assequible que garanteixi, a tothom, l’accés a aquest equipament. Encara 
que sigui a llarg termini, la piscina coberta ha de ser gestionada pel municipi. 
 

- Promoure la jubilació activa de les vilatanes i vilatans d’Argentona, donant suport a 
associacions i activitats culturals o bé esportives orientades i autogestionades per aquest 
col·lectiu. 
 
- Fomentar l’esport base per tal de treballar, conjuntament amb infants i joves, les pràctiques 
que promouen els valors d’equip, com la complicitat, la cooperació, l’esforç, 
l’autoorganització, la solidaritat i tots aquells que converteixen l’esport en un espai 
d’enriquiment col·lectiu. 
 
- Potenciar els equipaments esportius municipals d’Argentona, per tal que les iniciatives 
privades no generin exclusió social en la pràctica esportiva. Només compartint equipament i 
pràctica esportiva infants i joves aprendran a conèixer-se i relacionar-se en un àmbit que 
cohesiona fortament. 
 

- Promoure i recuperar els jocs i esports tradicionals que, més enllà dels esports actuals 
basats en la competitivitat, fomenten la cohesió de la ciutadania i funcionen alhora com un 
punt de trobada. 
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5.3. SALUT 
 
Des de la CUP d’Argentona entenem la salut com el benestar complet d’una persona, tant a 
nivell físic com a nivell mental i social. Per tant, per a nosaltres, la salut no és només l’absència 
de la malaltia, sinó que s’aconsegueix vetllant per un equilibri sa d’aquestes tres vessants de 
les persones. Així doncs, considerem que des de Serveis Socials també es poden posar en 
funcionament molts mecanismes per tal de garantir la salut de la ciutadania.  
 
Tot i que sovint sembli que les competències de l’Ajuntament –pel que fa a Sanitat i a Salut – 
són molt reduïdes, creiem que hi ha molts aspectes que es poden treballar. Cal oferir eines a la 
ciutadania per tal de potenciar uns hàbits de vida més saludables i cal, també, fomentar, una 
pedagogia preventiva que vagi més enllà de campanyes puntuals. Hem d’apostar fermament 
per un treball en xarxa entre les diferents àrees de l’Ajuntament – com la d’Educació, Joventut, 
Gent Gran o, sobretot, Benestar Social - per tal de vetllar per aquesta cultura pedagògica. I és 
que creiem que és imprescindible apostar per una educació de la salut per garantir, de forma 
integral, estils de vida saludables.  
 
En relació amb les premisses que acabem d’exposar, aquestes són les nostres propostes: 
 
- Fomentar una educació de la salut i els hàbits saludables entre la ciutadania. Cal fomentar 
propostes com les caminades col·lectives entre la gent gran. 
 
-  Vetllar perquè els espais municipals tinguin una temperatura mediambiental adequada, 
reduint, d’aquesta manera, alguns riscos. 
 
- Oferir formació a les famílies sobre l’educació per la salut en la infància i l’adolescència 
millorant iniciatives ja existents als centres educatius (higiene postural, alimentació, drogues, 
sexualitat...). 
 
- Millorar l’educació sexual que reben, sobretot, els nostres joves, incidint en la prevenció 
dels embarassos no desitjats i en els riscos que comporten les malalties de transmissió sexual 
com el VIH. Cal oferir un servei d’assessorament i informació sobre la sexualitat des de les 
institucions sanitàries i promoure la dispensació gratuïta de preservatius en espais juvenils. 
 
- Potenciar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts, per tal de 
cobrir totes les necessitats d’atenció i seguiment, de tota la infància i adolescència del poble.  
 
- Donar suport i potenciar la creació d’associacions de familiars i malalts (Alzheimer, 
càncer...), facilitant-los l’accés a llocs de reunió, oferint formació específica i promovent la 
col·laboració amb professionals especialistes. 
 
- Proporcionar informació, formació i assessorament a la població adulta. Cal promoure o 
organitzar programes de salut i altres activitats organitzades que vetllin per estils de vida 
saludables.  
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- Incorporar serveis informatius i d'assessorament sobre sexualitat i relacions afectives, 
per aconseguir una completa educació sexual i promoure uns bons hàbits sexuals i relacionals. 
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5.4. SERVEIS SOCIALS 
 
Al llarg del nostre recorregut vital podem trobar-nos en situacions que no esperem o que no 
podem controlar per nosaltres mateixos i –degut a motius tot sovint imprevisibles- podem 
acabar passant per experiències de manca d’autonomia personal, per situacions de risc o per 
problemes econòmics que afecten el nostre benestar. Des de la CUP d’Argentona considerem 
que el nostre poble ha d’estar dotat d’uns Serveis Socials àgils i preparats per tal de poder 
atendre i aixoplugar les persones que es troben en aquestes circumstàncies. 
  
La transversalitat i el treball en xarxa són dos dels grans pilars que caracteritzen l’enfocament 
que, des de la CUP d’Argentona, volem donar als nostres Serveis Socials. És per això que les 
polítiques d’intervenció que proposem estan relacionades amb el treball conjunt entre les 
diferents regidories i busquen poder abordar fàcilment aquests casos i fer un treball integral 
amb les persones. Creiem, també, que el treball constant i una bona coordinació amb Joventut 
ens permetrà fer una bona prevenció i derivació d’adolescents i joves que viuen en situació de 
risc.  
 
Segons aquestes premisses, les nostres propostes són les següents: 
 

- Crear un Protocol d’Atenció i Derivació entre Serveis Socials i Joventut, ja que és aquesta 
última regidoria la que normalment fa el seguiment dels nostres joves dia a dia. 
 
- Potenciar la Comissió Social entre Serveis Socials, els centre educatius d’Argentona i 
Joventut, perquè valorem que només amb aquesta coordinació és possible treballar de forma 
integral.   
 
- Revisar els llindars econòmics ja establerts per poder demanar beques - per així poder 
donar prestació a aquelles argentonines i argentonins que ho necessitin. 
 
- Garantir els permisos necessaris per al personal de l'administració per permetre l'atenció a 
la cura i la reproducció familiars. 
 
- Obrir el ventall d’oferta alhora de becar una activitat, de formació, de casals d’estiu, etc.  
 
- Crear un Centre Obert a Argentona per tal de poder oferir un espai a aquells joves que ho 
necessitin. 
 
- Mantenir i potenciar el Centre Obert l’Esquirol existent al Cros. 
 
- Mantenir el Servei d’Atenció Domiciliària per aquelles vilatanes i vilatans que el 
requereixin degut a una manca d’autonomia. 
  
- Potenciar, encara més, les relacions IES-Ajuntament a l’hora de cooperar en el Protocol 
d’Expulsions per tal d’afavorir les tasques de servei a la comunitat com a mesura reparadora 
de faltes. Aquest Protocol d'Expulsions s'ha de regir per criteris pedagògics i possibilitar que 
les mesures sancionadores siguin també part del procés d'aprenentatge. 
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5.5. IMMIGRACIÓ 
 

El debat sobre la integració de la immigració a la societat catalana està d’actualitat. A molts 
municipis veïns - com Mataró o Premià de Mar - hi podem trobar un alt índex d’immigració. En 
canvi, a Argentona, l’índex d’immigrants és més baix, si el comparem  amb aquests municipis, 
i per això aquest debat, a nivell local, no és tan rellevant. Tanmateix, des de la CUP d’Argentona 
volem donar resposta a diverses qüestions relacionades amb aquest tema. I és que volem 
apostar per una política inclusiva i transparent  envers els immigrants, evitant els discursos 
populistes i xenòfobs que moltes vegades desemboquen en debats anecdòtics (com el que gira 
entorn del burka).  Creiem que el nouvingut ha d’incloure’s a la societat catalana, però també  
la nostra  societat s’ha d’adaptar als nous temps i entendre la riquesa cultural que pot aportar 
la gent que ve de fora. 
 
Per aconseguir aquests objectius, proposem: 
 
- Potenciar polítiques informatives i formatives sobre els recursos a què pot optar el 
nouvingut si s’empadrona a Argentona (accés a l’educació, a la sanitat, als serveis socials, 
etc.). 
 
- Vetllar per la transparència a l’hora d’adjudicar beques i ajudes -per evitar  falsos rumors 
generats per la població que desconeix amb quins criteris s’atorguen. 
 
- Rebutjar els debats populistes i xenòfobs que moltes vegades es produeixen quan es 
parla d’immigració.  
 
- Evitar la concentració d’immigrants només en determinades zones i barris - ja que evitar 
la formació de guetos facilita la inclusió i les relacions entre nouvinguts i autòctons. 
 
- Seguir promocionant actes que afavoreixin les relacions entre cultures i on es lluiti contra 
la intolerància (com les12 Hores Contra el Racisme i la Xenofòbia). 
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5.6. GENT GRAN 
 
Els canvis demogràfics viscuts recentment han generat un augment de l’esperança de vida i, 
en conseqüència, un increment del percentatge de la població que suposa la gent gran. Es 
tracta d’un col·lectiu ampli, heterogeni i nombrós i l'Ajuntament ha d'oferir atenció i recursos 
per garantir la seva qualitat de vida. Per aquest motiu veiem fonamental promoure el benestar, 
l'activitat i la formació d’aquest sector de la societat. Cal oferir alternatives que responguin a 
les necessitats reals d’aquest col·lectiu i que contemplin el fet que no tota la gent gran respon 
al mateix patró ni té les mateixes inquietuds. Cal no oblidar, tampoc, que l’augment de 
l’esperança de vida també ha comportat un rejoveniment general de la població que, superada 
l’edat de jubilació, encara mantenen un esperit jove. Des de la Cup d’Argentona creiem que 
també cal respondre a les inquietuds d’aquesta generació. Ja per últim, pensem que 
l’Ajuntament també ha de promoure la participació de la gent gran en les diverses decisions 
que es prenen, així com articular la relació entre aquest col·lectiu i la resta de la ciutadania. 
 
Per aquestes raons, les nostres propostes s’articulen de la següent forma:  
 
- Buscar una ubicació definitiva pel Casal de la Gent Gran (que no sigui un local de lloguer 
sinó de propietat municipal). Cal prioritzar l’espai de les antigues dependències de la Policia 
Municipal, adequant-lo al nou ús i habilitant-lo perquè esdevingui agradable i funcional. 
 
 - Establir vincles entre la gent gran i les àrees d'educació i joventut per tal de dinamitzar les 
relacions entre les diferents generacions que conviuen al poble. 
 
- Impulsar un ampli ventall de cursos de formació i activitats destinats a la gent gran, 
recollint, així, totes les inquietuds que té aquest col·lectiu tan heterogeni. 
 
- Vincular més directament la gent gran amb la vida política de la vila, amb la creació d'un 
Consell de la Gent Gran que els permeti expressar lliurement la seva opinió sobre les 
principals polítiques municipals. 
 
- Promoure la jubilació activa de les vilatanes i vilatans d’Argentona, donant suport a 
associacions i activitats culturals i esportives orientades i autogestionades per aquest col·lectiu. 
 
- Promoure la implicació de la gent gran en el cos d’agents cívics que pretén substituir la 
Policia Local en determinats actes de caràcter lúdico-cultural (més informació a Policia i 
Seguretat Ciutadana). 
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5.7. JOVENTUT 
 
La població jove dels Països Catalans és un grup molt heterogeni i, per això, les polítiques de 
joventut han de ser molt diverses per tal de poder donar cobertura a totes les necessitats i 
inquietuds del col·lectiu i en tots els àmbits - des de l’educació fins a l’oci-. Per això, proposem 
una sèrie de mesures que ens permetran treballar amb els i les nostres joves d’una forma 
transversal des de diferents camps. 
 
Des de la CUP d’Argentona coneixem molt bé aquest col·lectiu i sabem que té moltes coses a 
dir i que van molt més enllà dels temes que sovint s’engloben en la Regidoria de Joventut. 
Perquè les joves i els joves tenim molts altres interessos i preocupacions i una opinió pròpia 
sobre el model de poble que volem, més enllà de les qüestions que només ens afecten a 
nosaltres. Des de la CUP d’Argentona volem analitzar al detall quines són les problemàtiques 
amb què es troba la gent jove en tots els àmbits i volem donar-hi resposta. Creiem que temes 
com l’atur juvenil, la manca d’oferta d’oci o el fet que molts i moltes joves hagin de marxar 
d’Argentona per a poder accedir a un habitatge digne són problemàtiques que afecten 
especialment el jovent del nostre poble.   
 
En relació amb els aspectes que acabem d’exposar, proposem:  
 
- Participar de forma activa en la Xarxa TET (transició escola-treball), perquè ens permetrà 
oferir polítiques destinades a l’orientació i formació del col·lectiu jove en aquest moment de 
transició.  
 
- Crear Comissions joves per poder treballar, a partir d’aquestes, diferents àmbits (esports, 
festes, cultura, etc.) que afecten al poble en conjunt i que van molt més enllà dels únics temes 
que, per prejudici, solen associar-se amb aquest col·lectiu.  Això ens permetrà oferir una eina 
de trobada i d’organització. 
  
- Potenciar la participació del col·lectiu jove en el projecte dels horts urbans, per tal de 
fomentar un treball intergeneracional amb gent d’altres edats i per garantir la continuïtat del 
coneixement de determinades tasques agrícoles. 
 
- Ampliar l’oferta educativa post-obligatòria, estudiant la incorporació del Batxillerat Artístic 
a l’IES i l’oferiment d’algun Cicle de Grau Mitjà o Superior, vinculat amb els àmbits 
ocupacionals autòctons d’Argentona.  
 
- Ampliar l’oferta actual de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) –també 
relacionant-los amb l’oferta ocupacional d’Argentona-, per tal de poder satisfer les inquietuds 
formatives d’un sector més ampli de la població.  
 
- Potenciar el pla de drogues ja existent per tal de fomentar una vida sana entre el jovent.  
 
- Promoure i potenciar les entitats joves, oferint recursos materials, fomentant el seu 
protagonisme al poble, escoltant les seves inquietuds i eliminant traves burocràtiques. 
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- Crear una oficina d’habitatge per coordinar els propietaris que busquen llogaters amb les 
joves i els joves d’Argentona que busquen pis – facilitant, així l’accés a l’habitatge per part del 
jovent argentoní.  
 
- Oferir oci nocturn pel jovent argentoní, evitant, així, l’èxode d’aquest col·lectiu a ciutats com 
Mataró, buscant alternatives que no els ofereix el seu propi poble. 
 
- Oferir un espai nocturn per als joves d’Argentona on es puguin realitzar activitats que donin 
resposta a les seves inquietuds. 
 
- Millorar les actuals instal·lacions del Casal de Joves a la Velcro o trobar un nou espai adaptat 
a les actuals demandes dels joves. 

 
- Millorar els bucs d’assaig emplaçats a la VELCRO mentre no es realitzi el projecte de la 
Fàbrica de les Arts (més informació a Cultura). 
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5.8. SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA LOCAL 
 
Actualment el model de seguretat ciutadana i protecció està basat en l’autoritat. Des de la CUP 
d’Argentona entenem que la seguretat ciutadana no es pot materialitzar amb agents que 
exhibeixin armes de foc ni que imposin la seva autoritat de manera punitiva, ja que una figura 
repressiva no potencia la seguretat, sinó la por. El col·lectiu d’agents del cos de la Policia Local 
ha d’oferir, de manera prioritària, un servei públic que ofereixi suport cívic i ciutadà a totes les 
argentonines i argentonins i que no es basi en la repressió. No obstant això, creiem que la 
Policia Local és un òrgan indispensable, ja que vivim en una societat on les desigualtats socials 
fan que determinats sectors de la població actuïn de manera inadequada amb els béns i el 
benestar de la resta de vilatanes i vilatans. 
 
Des d’aquest punt de vista, creiem que la prevenció i el diàleg – i no pas la força – han de ser 
decisius per a solucionar els conflictes que apareguin. El cos de la Policia Local ha de 
convertir-se en un cos de proximitat, que vetlli de manera preventiva i dialogant per la 
seguretat i el benestar municipals. Només d’aquesta manera aconseguirem que la ciutadania 
confiï plenament en el cos de la Policia Local com un òrgan de proximitat. 
 
Per això proposem: 
 
- Retirar el màxim possible d’armament a les patrulles de la Policia Local. En l’àmbit de la 
seguretat ciutadana, qualsevol símbol d’autoritat repressiva és un estímul negatiu que no 
afavoreix el tracte igualitari entre els i les agents de policia i les argentonines i argentonins. 
 
- Crear la figura dels agents cívics per promoure la solució dialogant, pacífica i amistosa de 
conflictes, així com impulsar la substitució del col·lectiu d’agents policials per cossos de 
voluntaris –com gent gran o altres agents socials- en tasques de proximitat que exerceix la 
Policia Local. 
 
- Revisar la planificació horària del cos de la Policia Local per tal de garantir una atenció 
policial i d’emergència que arribi a totes les urbanitzacions i veïnats. 
 
- Substituir la presència de la Policia Local en la celebració d’actes lúdico-culturals per un 
cos d’agents cívics que puguin gestionar els conflictes de manera pacífica. 
 
- Garantir el bon ús de la llengua catalana per part de tots els i les agents del cos de la 
Policia Local d’Argentona. 
 
- Garantir que no es redacti una Ordenança de Civisme amb finalitats repressives i 
recaptatòries, com s’han aprovat a nombrosos municipis dels Països Catalans. 
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5.9.CONSCIÈNCIA SOCIAL 
 

Des de la CUP d’Argentona creiem que un canvi real del model de societat actual és possible. I 
és que, més enllà del capitalisme – el qual és capaç de sobreposar-se a qualsevol valor humà 
per tal d’aconseguir els seus objectius – un sistema socialista és viable i necessari. Un sistema 
que rebutgi qualsevol tipus de jerarquia (ja sigui de classe social, de gènere o d’opció sexual); 
un sistema on els interessos econòmics no passin per sobre la dignitat de les persones, el medi 
ambient o el patrimoni cultural dels pobles. Un sistema on la solidaritat i la cooperació entre 
pobles prioritzin per damunt de la competitivitat, per tal d’aconseguir l’alliberament social de 
totes les nacions. Per aconseguir aquest objectiu cal trobar els mecanismes adients que 
ofereixin a les vilatanes i vilatans un procés de formació que els permeti prendre consciència 
de qui són i cap on volen anar: la democràcia real. 
 
Des de la CUP d’Argentona pensem que aquests mecanismes es poden facilitar des de 
l’Ajuntament. Cal oferir a la població les eines formatives necessàries per construir aquesta 
consciència social. És per això que creiem que s’han d’establir vincles amb col·lectius que 
treballin per l’emancipació social de manera rigorosa i que comptin amb recursos de formació 
adequats a la voluntat de canvi. Aquests vincles s’han de materialitzar amb estructures 
formatives que s’ofereixin de manera gratuïta. 
 
Dins d’aquest context, proposem: 
 
- Establir vincles i compartir projectes amb altres municipis que, des d’altres nacions, ja 

hagin establert sistemes polítics d’igualtat social. Cal promoure l’agermanament i 
l’intercanvi polític entre aquests municipis i el nostre. 
 
- Incloure dins el Nomenclàtor municipal de properes atribucions d’espais públics 
antropònims o fets relacionats amb les lluites internacionals d’alliberament social i 
nacional. 
 
- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia de la Dona Treballadora (8 

de març), per tal d’aprofundir en la lluita antipatriarcal. D’aquesta manera, volem fomentar 
l’alliberament sexual de la dona i la supressió de la jerarquia de gènere. 
 
- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia Contra la Discriminació 
Racial (21 de març), per tal d’aprofundir en la lluita contra el racisme, l’etnocentrisme i 
la xenofòbia. D’aquesta manera, volem fomentar la convivència fraternal entre els pobles i la 
superació dels prejudicis contra les persones immigrades. 
 
- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia del Treballador (1 de maig), 

per tal d’aprofundir en la lluita de la classe treballadora. D’aquesta manera, volem 
fomentar l’alliberament social dels treballadors i la supressió de les classes socials. 
 
- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia de l’Alliberament Sexual (28 

de juny), per tal d’aprofundir en la lluita per la superació dels estereotips de gènere. 
D’aquesta manera, volem fomentar l’alliberament sexual i la supressió de l’heteropatriarcat. 
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- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia Contra la Violència vers les 
Dones (25 de novembre), per tal d’aprofundir en la lluita contra la violència de gènere. 
D’aquesta manera, volem fomentar la superació de les jerarquies domèstiques i la supressió de 
l’androcentrisme i la misogínia. 
 
- Organitzar un conjunt d’activitats formatives al voltant del Dia Contra el Maltractament 
Animal (10 de desembre), per tal d’aprofundir en la lluita animalista. D’aquesta manera, 
volem fomentar la supressió del maltractament animal. 
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6. QÜESTIONS CULTURALS 
 

6.1. CULTURA 
 
Des de la CUP d’Argentona entenem que la cultura mai ha de dependre de l’Ajuntament. Per 
això apostem, fermament, per una cultura del poble i per al poble on les entitats i el teixit 
associatiu local –com a mecanisme d’autoorganització ciutadana - hi tinguin un gran 
protagonisme. Volem un poble viu i pensem en la cultura com una eina revitalitzadora i 
d’aprofundiment democràtic que serveix per a bastir un model de societat integradora, 
solidària, dinàmica i participativa. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment 
com a persones i col·lectivament com a catalanes i catalans i com a vilatanes i vilatans. No 
entenem la cultura com un dogma, sinó com un mitjà per a promoure el diàleg i la reflexió 
comuna que ha de resultar enriquidor i alliberador per a tota la població. Així, creiem en una 
política cultural que ha d’arribar a totes les vilatanes i vilatans, que ha d’establir mecanismes 
de socialització del patrimoni comú i que ha de promoure una cultura pròpia, integradora i de 
qualitat –que fugi del comercialisme i l’espanyolització.    
 
Dit això, proposem: 
 
6.1.1. POLÍTIQUES CULTURALS 
 
- Promoure la cultura local com a motor econòmic i com a atractiu turístic.  
 
-  Reactivar la Comissió de Cultura. 
 
- Apostar per les associacions i els col·lectius locals – i per la qualitat de les seves 
propostes- en l’agenda cultural dels espais destinats a allotjar les activitats culturals. 
 
- Promoure la cultura popular i tradicional catalana i local als centres educatius, 
mitjançant programes concrets, per aconseguir que els infants i adolescents en siguin un 
element clau i que se’n sentin protagonistes. 
 
- Establir convenis culturals amb municipis propers (Òrrius, Dosrius, Mataró, Cabrera...). 
 
- Recuperar la Temporada de Teatre, Música i Dansa tot apostant per la implicació 
d’artistes locals en el projecte. 
 
- Recuperar la Fira de Teatre al Carrer, potenciant al màxim la implicació dels comerços del 
poble per tal que sigui un esdeveniment culturalment ric i un motor econòmic potent.  
 
- Recuperar la Festa de la Flor -en el seu vessant popular- oferint un major recolzament 
institucional a les diverses entitats i col·lectius de veïns i emfatitzant el seu caràcter de festa 
local. 
 
- Potenciar i replantejar el Dia de la Música, del Teatre i de la Dansa. 
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- Donar resposta a les possibles necessitats de l’Arxiu Municipal (AMMA) i el Museu del 
Càntir. 
 
- Donar suport a les associacions d’artistes, escriptors, grups teatrals i musicals del poble. 
 
 
6.1.2. EQUIPAMENTS 
 
- Prioritzar –si hi ha els recursos econòmics necessaris -  la construcció d’una 
Biblioteca/Mediateca Municipal, adequada als temps i que respongui a les necessitats de la 
població, oferint, entre d’altres, servei WIFI.  
 
- Prioritzar l’obertura de la Sala i lluitar perquè la seva gestió sigui pública i participativa. 
Cal donar resposta a les necessitats de les diverses entitats i de les associacions artístiques 
locals i vetllar, al mateix temps, –si cal amb la implantació d’uns estatuts propis- perquè la 
Sala funcioni com un motor cultural de qualitat.   
 
 - Estudiar la implantació d’una Aula de Teatre, Música i Dansa Municipal a la Sala –amb 
la implicació, també, de les entitats ja existents-, per tal de treure el màxim rendiment d’aquest 
equipament.  
 
- Habilitar un espai municipal perquè funcioni com a Fàbrica de les Arts, un espai de creació 
artística obert als argentonins i argentonines. 
 
 
6.1.3. MITJANS DE DIFUSIÓ 
 
- Cal vetllar per l’objectivitat de les notícies publicades a tots els mitjans de difusió locals 
(Argentona Comunicació, Cap de Creus, Ràdio Argentona...). 
 
- Aprofundir en la divulgació de mitjans com Ràdio Argentona i Argentona Comunicació. 
 
- Potenciar la difusió de les notícies importants que afecten Argentona a mitjans que no siguin 
pròpiament del municipi.  
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6.2. FESTES 
 
Des de la CUP d’Argentona entenem que les festes locals han de funcionar com a eina de 
cohesió social. I és que, a part de destacar-se per la seva naturalesa lúdica, les festes han 
d’esdevenir un espai de trobada i diàleg entre totes les argentonines i argentonins que 
participem d’aquesta mateixa realitat, que és Argentona. Per això és imprescindible que les 
festes siguin organitzades des del poble i no des de l’Ajuntament. La implicació de les diverses 
entitats i associacions locals serà bàsica en aquest aspecte. També serà bàsic que les festes 
arribin a tothom i que siguin per a tothom. Una festa també ha de funcionar com a mitjà de 
reivindicació i com a altaveu de les nostres inquietuds. És bàsic, així doncs, que les festes 
locals esdevinguin el paradigma de la llibertat d’expressió per reivindicar-nos com a persones 
lliures i com a conciutadanes i conciutadans d’una nació oprimida.   
 
Aquestes són, així doncs, les nostres propostes: 
 
- Democratitzar els pressupostos destinats a festes, incrementant la participació de les 
entitats i col·lectius. 
 
- Fomentar un model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés i la 
participació a les festes de tota la població. 
 
- Reactivar la Comissió de Festes. 
 
- Enfortir el suport a les entitats i col·lectius que organitzen festes populars (Garrinada, 
Carnestoltes, Correllengua, 12 Hores Contra el Racisme i la Xenofòbia...) i fomentar 
l’organització d’aquelles que encara no se celebren a nivell municipal (Sant Joan, Cap d’Any, 
etc...). 
 
- Garantir l’oferta festiva per a tots els sectors de la població. 
 
- Apostar per la Festa Major i la Garrinada com a grans eixos de cohesió social. 
 
- Replantejar la Festa Major d’Hivern, augmentant-ne l’oferta d’actes festius i promovent una 
fira d’artesans. 
 
- Acostar la Festa Major al Veïnat del Cros, ubicant-hi la fira d’atraccions. 
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6.3. PATRIMONI 
 
La CUP d’Argentona aposta decididament per mantenir un ferm lligam entre l’ahir i l’avui i això, 
a nivell arquitectònic, s’aconsegueix mantenint i rehabilitant allò que forma part del nostre 
passat col·lectiu. En el cas d’Argentona, la història més recent ens brinda l’oportunitat de veure 
com s’ha estat fent el contrari. La política de deixar caure els elements arquitectònics o 
urbanístics més rellevants a nivell d’importància històrica, sentimental i estètica, ha tingut uns 
efectes molt nocius en la pròpia convivència del poble. És per això que des de la CUP 
d’Argentona ens posicionem a favor de mantenir l’actual estructura del poble, conservant els 
elements arquitectònics més rellevants i rehabilitant les masies que actualment es troben 
abandonades a la sort del temps i del clima. Potser el cas més evident és el de Can Puig i 
Cadafalch, per on exigim que es trobi una solució immediata –prioritzant l’interès col·lectiu a la 
negligència evident de la propietària- que permeti posar fi al seu estat ruïnós perquè la casa 
estigui en condicions i visitable en un termini d’entre dos i tres anys. 
 
 Per aquestes raons, apostem per: 
 
- Arribar a un acord amb la propietària de Can Puig i Cadafalch per rehabilitar la casa i 
convertir-la en un espai d’interès cultural. Si això no fos possible, caldria optar per la via de 
l’expropiació. 
 
- Arribar a acords amb els propietaris de Can Garí i la casa del Baró del Viver per fer més 
fàcil l’obertura d’aquestes finques al poble, actualment de difícil accés. 
 
- Buscar ajudes i subvencions per a  rehabilitar les masies d’Argentona, moltes de les quals 
actualment es troben en un estat deplorable.  
 
- Rehabilitar els elements arquitectònics menors que trobem a molts punts del poble, com 
podrien ser les fonts, entre d’altres. 
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6.4. TRADICIONS 
 
Des de la CUP d’Argentona creiem que és imprescindible mantenir certes activitats lúdiques i 
culturals que vénen de molts anys enrere i que ens determinen com a persones lliures i com a 
col·lectiu. Entenem que són part de la nostra història i que no les podem perdre sense més. Cal 
fomentar les tradicions que perduren i invertir tots els esforços necessaris per a recuperar les 
que s’estan perdent i això implica una acció activa per part de l’Ajuntament. Així mateix, 
necessitem una coordinació eficaç entre les diverses entitats del poble per ajudar les tradicions 
a sobreviure en un món que evoluciona tan ràpid com el món actual. 
 
Per aquesta raó, proposem: 
 
- Ajudar les entitats que promouen la recuperació o el manteniment de les tradicions 
culturals o lúdiques amb infraestructures, recursos, més protagonisme al poble i supressió de 
traves burocràtiques. 
 
- Potenciar i fer més visible la presència de les tradicions al carrer, especialment en les 
diades senyalades. 
 
- Revisar exhaustivament les polítiques de subvencions i convenis entre l’Ajuntament i les 
diverses entitats. Cal diferenciar les propostes amb línies coherents i un projecte polític i social 
alliberador, del i per al municipi, dels que no ho són. D’altra banda, cal recolzar especialment 
les entitats compromeses amb la cultura popular i tradicional catalana. 
 
- Promoure i recuperar els jocs i esports tradicionals que, més enllà dels esports actuals 
basats en la competitivitat, fomenten la cohesió de la ciutadania i funcionen alhora com un 
punt de trobada. 
 



    

Candidatura d’Unitat Popular 
Argentona 

Programa electoral 
Eleccions Municipals 2011 

 

Candidatura d’Unitat Popular 

Argentona 
 Programa electoral 

Eleccions Municipals 2011 

 

41 

7. PAÏSOS CATALANS 
 

7.1. LLENGUA 
 
La llengua catalana és l’eina bàsica de cohesió social de la població dels Països Catalans i 
l’instrument més important per a seguir aspirant a l’alliberament nacional del nostre poble. Des 
de la CUP d’Argentona considerem que no existeixen excuses pressupostàries en matèria de 
normalització lingüística i que cal potenciar al màxim la nostra llengua tant a dins de 
l’Ajuntament, com en el comerç, la publicitat i el teixit associatiu i cultural del poble. I és que el 
català ha de ser un punt de trobada per a tota la ciutadania. Per això cal impulsar la nostra 
llengua des de l’Ajuntament, vetllant perquè totes les vilatanes i vilatans del nostre poble 
puguin ser atesos en català per qualsevol càrrec que depengui de l’administració.   
 
Cal donar prioritat a la llengua catalana i per això des de la CUP d’Argentona proposem: 
 
- Fomentar l’ús del català a l’administració pública, el comerç, les empreses i la publicitat. 
Cal vetllar pel compliment de la llei de política lingüística, negant llicències d’obertura a 
establiments que incompleixin aquesta llei. 
 
- Vetllar perquè l’ensenyament obligatori que s’imparteix als centres educatius d’Argentona 
sigui en català, tal i com exigeix la llei. El català és la llengua vehicular de les escoles dels 
Països Catalans i cal parar-hi esment.  
 
- Establir polítiques que vetllin perquè els productes que consumeix l’Ajuntament siguin 
etiquetats en català. De la mateixa manera, cal assegurar que el personal i les empreses que 
es contracten prioritzin, clarament, la utilització de la nostra llengua en les seves activitats.   
 
- Afavorir i potenciar iniciatives com les parelles lingüístiques, que promouen la utilització i 
l’aprenentatge del català de forma voluntària, solidària i desinteressada. 
 
- Augmentar l’oferta de cinema en català del nostre poble.  
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7.2. NACIÓ 
 
Cal dir -a priori- que des de la CUP d’Argentona entenem la nació catalana des de quatre 
perspectives diferents: la geogràfica, la cultural, la històrica i la lingüística. Per això creiem que, 
des de l’àmbit local s’ha de potenciar l’apropament i l’intercanvi entre tots els territoris dels 
Països Catalans des d’aquestes quatre perspectives. 
 
Així mateix, cal fomentar les nostres diades reivindicatives perquè la nació catalana pugui 
esdevenir lliure, no només des d’un punt de vista nacional, sinó  també que pugui 
desenvolupar-se lliurement sense el jou que suposa viure en un sistema capitalista globalitzat. 
No es tracta d’una visió romàntica basada en la història, sinó d’una voluntat d’ésser, una 
voluntat d’esdevenir una mateixa comunitat diferenciada. 
 
Per tant, considerem bàsic fomentar la nostra cultura, perquè és allò que ens defineix com a 
poble. Donar a la nostra cultura la importància que té no significa menystenir la resta de 
cultures, sinó sentir-nos lliures i reivindicar-nos pel que som, tant a nivell individual com 
col·lectiu. 
 
Per això, proposem: 
  
- Fomentar la Diada de Catalunya com un dia especial de reivindicació de la identitat 
catalana. També cal potenciar altres festes que ens són pròpies - com la Diada de Sant Jordi -, 
apostant per una major participació de totes les argentonines i argentonins. 
 
- Penjar l’estelada - símbol de la voluntat de llibertat del nostre poble – a l’Ajuntament. 
 
- Potenciar les relacions entre els diferents pobles que configuren els Països Catalans, 
vetllant per l’intercanvi i fomentant actes culturals i festius amb presència de colles, entitats i 
associacions d’arreu del país. 
 
- Promoure l’Assemblea de Regidors i Regidores dels Països Catalans, eina que ens ha 
de servir per crear una estructura paral·lela a l’ordenament institucional actual. 
 
- Apostar per la supressió d’administracions supramunicipals espanyoles com, per exemple, 
les diputacions. 
 
- Proposar l’agermanament d’Argentona amb altres municipis dels Països Catalans, per tal 
de fer més visible la unitat del nostre país i les diferents opressions que patim. 
 
- Donar un major suport al Correllengua d’Argentona, entenent que és una festa de 
reivindicació nacional que exerceix d’altaveu de la voluntat del nostre poble. 


