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El que va defensar i votar la CUP d’Argentona 
Ple Municipal del 6 de febrer de 2012 

 
En el darrer Ple, la CUP vam portar a aprovació tres mocions. Una d’elles era per aclarir on es 
troben alguns béns patrimonials que es van treure d’edificis o carrers i que es pressuposa 
que es troben a algun dels magatzems municipals. Aquestes llambordes, dovelles, espitlleres, 
etc. tenen gran valor patrimonial i també econòmic. És per aquestes raó que no ens podem 
permetre el luxe de perdre-les, deixar-les a la intempèrie o que ens les robin, com la CUP 
sospitem que ha passat amb algunes d’elles, situades al magatzem municipal del Rocar d’en 
Serra, on es trobaven a l’aire lliure sense massa protecció. A la moció hi va donar suport tots 
els partits del Ple. 
 
D’altra banda, vam presentar una moció perquè l’Ajuntament segueixi donant suport econòmic 
i logístic a les festes populars que organitzen les entitats del poble. La majoria d’aquestes 
festes mai han tingut un finançament massa estable i amb l’excusa de la crisi algunes han patit 
dures retallades pressupostàries i en temem per la seva continuïtat. Amb aquesta moció 
aprovada per part de tots els partits, menys Agrupació Argentona i el Partit Popular, pretenem 
que es segueixi donant suport i que no sigui lloc per on tornar-hi a passar la tisora. 
 
Per últim, vam presentar una moció en relació a trobar solucions per la crisi econòmica. Tots 
sabem que vivim en un món globalitzat i que un ajuntament té poques eines per solucionar-ho. 
Això no vol dir que ens haguem de quedar de braços creuats i mirar com va pujant l’atur i la 
pobresa al nostre poble. Hem d’actuar i fer-ho de manera conjunta: partits del govern i de 
l’oposició, sindicats, comerciants i entitats socials. Cal trobar solucions a l’atur; cal que les 
empreses grans no marxin del poble i fer-ho de manera proactiva, no quan hagin marxat; és 
necessari potenciar el comerç del poble (i no amb zones blaves que perjudicaran més el 
comerç); hem d’aconseguir que les persones que s’han quedat sense feina no es vegin 
abocades a la pobresa, etc. Tot plegat és el que proposàvem: crear una taula conjunta per 
treballar plegats contra la crisi a nivell local. La moció va trobar suport en els grups de 
l’oposició, però el govern va demanar més temps per poder-hi treballar i la moció es votarà el 
proper Ple. 
 
També vam preguntar sobre les zones blaves. La CUP no considerem que siguin necessàries i 
veiem amb preocupació que es vulgui imposar aquesta decisió amb l’excusa que alguns 
comerciants ho demanen per suposadament millorar la rotació dels cotxes al carrer Gran. Les 
zones blaves “encareixen” el producte local i són un problema més als molts que ja tenim amb 
la crisi econòmica, no fa falta pagar més ara per aparcar. Cal solucionar el problema de 
l’aparcament al centre, és cert, però aquesta factura és innecessària. 
 
Vam pressionar al Ple perquè aclareixi la qüestió de la piscina antiga, actualment 
desmantellada per ordres d’algú de l’Ajuntament. Vam demanar responsabilitats. Ningú va 
badar boca. Els o les responsables polítics de tot plegat han de donar explicacions al poble ja 
que ara no tenim ni piscina coberta ni alternativa de cap tipus. 
 
En la qüestió de la piscina coberta, vam demanar per la viabilitat econòmica del projecte. Hem 
de tornar-nos a hipotecar per una gran obra faraònica? Alguns partits que van criticar la Sala 
pel seu elevat cost ara volen hipotecar-nos amb una infraestructura desitjable però ara mateix 
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inassumible. Es calcula que pagarem entre 150.000 i 200.000 € anuals per poder pagar la 
piscina... com ho pagarem? Està clar que el projecte s’ha de repensar. 
 
També vam demanar explicacions per la poca execució del Pla de Barris del Cros. Només el 
12% executat és un problema greu, ja que la Generalitat no obrirà l’aixeta del finançament tant 
fàcilment com ho va fer abans. Ara hem hagut de demanar una pròrroga i no sabem si ens 
pagaran tots els diners perquè el Govern de la Generalitat de CIU ja ha dit que s’ha acabat la llei 
de barris i s’hi ha mostrat contraris. Això és un problema majúscul pel futur del barri del Cros, 
que podria veure com el Pla de Barris no els beneficia tant com tots havíem pensat. Cal exigir 
responsabilitats i començar a fer les coses bé. 
 
 


