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En aquest número del Vila Roja: 

El Pla Estratègic contra la Crisi · Els pressupostos del 2012 · La zona blava de pagarment a 
Argentona · On va l’increment de sou del regidor de la CUP? · Commemorant l’any Joan Fuster 

 

Temps de retallades 
Aquest 2012 la T-10 d’una zona s’acosta perillosament 
als 10€, o el que és el mateix, el preu d’un viatge 
d’Argentona a Mataró en transport públic i amb 
abonament s’acosta perillosament a l’euro. Són els 
efectes de les polítiques de dretes del govern de la 
Generalitat; amb cada mesura que apliquen, devaluen 
més el servei públic, donant-nos així arguments falsos 
per a buscar solucions al sector privat. Aquest és el 
model de societat que volem? Volem una societat en 
què l’accès als serveis depenguin dels diners que 
tinguem? 
 
Coneixem bé les dures retallades que han patit els 
sectors, només per posar un exemple, de l’educació i la 
sanitat; els dos, drets universals. Les alternatives de 
l’esquerra passen per defensar aferrissadament el 
sector públic, i especialment els serveis que cobreixen 

aquests drets universals. Fins ara els governs, de colors 
diferents, han demostrat poca valentia per intentar 
eradicar les diferències entre persones riques i pobres. 
 
La CUP és un projecte que creix arreu del país, arrelat a 
cada poble on neix i construint una alternativa 
d’esquerres. A Argentona també volem sumar-nos al 
projecte de la unitat popular, demostrant que la política 
d’esquerres i arrelada a la vila és una peça 
indispensable per fer créixer també un projecte de país. 
En temps de retallades, on observem impotents que les 
empreses i els professionals de la política fan el que 
volen amb els nostres drets, és imprescindible posar-
nos a treballar per a buscar alternatives. La política de 
proximitat, la de poble, és la primera que cal treballar. 
Perquè, com deia Joan Fuster, “tota política que no fem 
nosaltres serà feta contra nosaltres”. 

 

FEINA FETA
  

La CUP proposa crear el Pla Estratègic contra la Crisi 
La iniciativa va ser rebutjada a priori pel govern, que va explicar que no calen més 

instruments que els que ja existeixen per fer front a la crisi
La CUP d’Argentona va presentar el passat ple de febrer 
una moció per a crear el Pla Estratègic contra la Crisi. 
La idea sorgeix de la realitat que l’ajuntament 
d’Argentona no ha elaborat cap projecte de consens i 
transversal per a fer front als efectes de la crisi al poble, 
crisi que fa anys que arriba a bona part de les llars de la 
vila. Degut a que l’ajuntament tampoc havia manifestat 

la voluntat de tirar endavant cap projecte o empresa 
similar, vam creure convenient presentar aquesta 
moció. A més, l’augment de l’atur i les previsions 
econòmiques fan pensar en un futur molt incert. 
 
La proposta consisteix en dos passos fins a l’elaboració 
del Pla. El primer pas és la creació de la Taula Integral, 
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que donaria veu a tots els agents socials de la vila, tant 
persones a l’atur, representants de comerços, del món 
empresarial, usuàries i usuaris, estudiants, joves, 
representants d’entitats, etc. Aquesta Taula Integral té 
l’objectiu de consensuar un full de ruta i mesures 
concretes que puguin reduir l’efecte de la crisi a la 
nostra vila. El segon pas consisteix en redactar el Pla 
Estratègic a partir de les conclusions i els acords 
presos durant les reunions de la Taula Integral. De 
coordinar tot el procés se n’encarregaria l’ajuntament. 
 
La moció només va rebre el suport d’alguns grups de 
l’oposició, tot i que no va arribar a votar-se. Els diferents 
grups del govern van justificar la seva postura en contra 
i, a més, van explicar diferents tasques que porten a 
terme algunes regidories en relació a la situació 
econòmica actual, especialment la regidoria de Serveis 
Socials. Tot i que entenem que les mesures que es fan 
servir actualment són insuficients, i tenint en compte 
que la incidència de l’ajuntament és molt limitada, 
l’oposició dels partits del govern feia impossible 
l’aprovació d’aquesta iniciativa. És per això que vam 
decidir retirar-la i ajornar la seva aprovació al ple de 
març. La moció sí que va rebre el suport de l’equip de 
govern en aquest ple, tot i que només es compromet a 
treballar de manera conjunta en la redacció del Pla 
Director, un document que queda molt lluny de l’esperit 
inicial de la moció. 
 
Oposició constructiva 
Durant aquests mesos hem aportat al Ple Municipal una 
oposició constructiva i crítica. Les nostres aportacions 

sempre han estat coherents amb la nostra ideologia: 
d’esquerres, independentistes i ecologistes. 
 
Hem lluitat per avançar cap a la independència del 
nostre país. Hem aconseguit penjar l’estelada 11 de 
setembre al Ajuntament i varem intentar treure la foto 
del rei espanyol del Saló de Plens. Ens hem adherit en 
una moció en què es proposava pagar els impostos a 
l’Agència Tributària de Catalunya per evitar l’espoli fiscal 
que ens sotmet l’estat Espanyol. També ens hem volgut 
solidaritzar amb altres nacions sense estat com per 
exemple el País Basc i és per aquest motiu que hem 
presentant una moció en favor del procés de pau i el seu 
dret a l’autodeterminació. 
 
També hem tingut present la defensa del territori, com 
quan hem preguntat per la situació es troba la Pedrera 
de la Feu i promogut des del Ple tot el possible per a 
tancar-la. També presentant mocions per millorar l’estat 
de la Via de Parpers i localitzar i inventariar els materials 
patrimonials que es trobaven al magatzem Rocar d’En 
Serra. 
 
Ens vam abstenir en la votació dels Pressupostos per a 
l’any 2012. Malgrat que el govern va fer uns 
pressupostos on les partides social no s’han vist 
retallades, la manca d’un procés participatiu per fer-los i 
el cost de la policia local o la minva de partides com 
cultura o medi ambient va decidir el sentit del nostre 
vot. 
 
 

  
 

La CUP porta a Argentona “Joguines en català” 
La campanya està promoguda per la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del 
català; treballa per a promoure la llengua 
catalana com a eina de cohesió social. És 
per això, que el passat desembre la CUP 
d’Argentona va dur a terme al nostre 
municipi la campanya de “Joguines en 
català” pròpia d’aquesta ONG, de tal 
manera que durant la rebuda de Ses 
Majestats els Reis i els seus Patges es varen 
repartir diferents models de carta demanant poder jugar 

en català, així com diferents catàlegs on 
figuren els jocs i joguines que 
actualment hi ha en català. Aquesta 
iniciativa sorgeix de la desigualtat 
lingüística que existeix al món de la 
joguina, i va ser molt ben acceptada per 
part de mares i pares, així com també 
de nenes i nens. La intenció de la CUP 
és organitzar l’any vinent una festa per 

promoure les joguines i els jocs en català. 
 

EL NYAP
50.000 € es gastarà l’Ajuntament d’Argentona per habilitar la piscina municipal per a aquest estiu. Preveient que la 
construcció de la piscina nova començaria en breu, l’Ajuntament va donar l’ordre a la brigada municipal de 
desvallestar diversos elements de l’anterior equipament. Ara les instal·lacions de la piscina es troben en un estat de 
destrossa que fa necessària una intervenció per a poder-hi comptar l’estiu d’aquest 2012. 



   Vila Roja Butlletí informatiu de la CUP d’Argentona 
 

 

UN COP D’ULL 
 

Pagar per aparcar a Argentona? 
La CUP Argentona ha iniciat una campanya contra la zona blava de pagament

En el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2012, presentat a 
la Reunió de Poble, l’equip de govern va anunciar la 
futura implantació de zones blaves de pagament al 
centre de la vila. El govern ha decidit aplicar aquesta 
mesura unilateralment i sense cap debat durant aquest 
2012, tot i que presumeix de ser dialogant. En altress 
decisions importants com el Pressupost del 2012 
tampoc s’ha fomentat la 
participació de la ciutadania 
ni dels partits de l’oposició, 
tot i que la CUP va demanar 
al Ple que això canviés l’any 
vinent. 
 
Implantar la zona blava de 
pagament sense tenir un 
model clar de quin comerç 
volem al centre de la vila 
vol dir començar la casa 
per la teulada. El comerç 
del centre actualment no és 
prou atractiu i el fet que 
s’hagi de pagar per aparcar 
possibilita que les persones 
que no viuen al centre marxin cap a altres eixos 
comercials pròxims. 
 

D’altra banda, el pagament de l’aparcament del centre 
suposa una nova taxa que escanya encara més les 
vilatanes i vilatans en l’actual situació de crisi 
econòmica. Sembla que actualment estiguem vivint una 
voluntat recaptatòria per part de l’Ajuntament i d’altres 
administracions públiques, que sembla que, enlloc de 
preocupar-se pels moments difícil que viuen moltes 

persones, només els preocupi augmentar els 
impostos i retallar serveis públics i drets a la 
ciutadania. 
 
Davant d'aquesta decisió, la CUP Argentona ha 
iniciat una campanya contra la 
zona blava de pagament perquè creiem que és 
necessari reivindicar la gratuïtat de 
l'aparcament al centre de la vila i buscar una 
solució per incentivar el comerç del centre 
d’Argentona amb la participació de diferents 
agents socials. Des de la CUP hem anat 
proposant alternatives en el Ple, com crear un 
Pla per la Promoció econòmica, amb l’objectiu 
de dinamitzar l’economia a nivell local i una 
altra moció, que no va ser aprovada, proposant 
un increment del nombre d’aparcaments en la 

zona de l’avinguda Catalunya i Espanya, ja que en 
aquests últims anys s’han eliminat moltes places 
d’aparcament al centre i no s’han ofert alternatives. 
 

 

La CUP segueix fent una aportació simbòlica cada mes a 
entitats, organitzacions i projectes 

Després de votar en contra dels increments de salaris, l’assemblea local va decidir 
destinar els 50€ d’increment mensual a projectes socials i nacionals 

D’acord amb el programa electoral de la CUP 
d’Argentona, cada mes destinem una part del salari de 
regidor en fer donacions mensuals a entitats i 
organitzacions que treballin per la justícia social i 
nacional. Durant aquest hivern hem dedicat també part 
de les donacions a diferents projectes. 
 
La primera donació l’ha rebut Obra Cultural Balear, 
que enguany compta amb una reducció deprop del 90% 
del seu pressupost. El govern espanyolista del PP a les 
Illes Balears ha iniciat, a més, una dura ofensiva contra 
la llengua catalana des de les institucions, i creiem 

important donar suport a una entitat com aquesta en el 
moment que es viu a les Illes en relació a la llengua i la 
cultura. La segona donació l’ha rebut el projecte “El 
plat o la vida”, un interessant documental divulgatiu 
que explica l’experiència dels menjadors escolars 
ecològics, tot promovent el comerç de proximitat i 
l’alimentació saludable. El tercer col·lectiu en rebre la 
donació ha estat l’Associació d’Amics del Centre 
d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del 
Maresme, entitat que ha treballat durament aquest 
hivern per preservar els animals dels quals tenen cura 
de les dures condicions climàtiques. Volíem reconèixer, 
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així, la tasca que fa l’entitat en l’assistència als animals 
abandonats. 
 
La quarta donació l’ha rebut XXXXXXX. La cinquena 
donació ha estat per al projecte “Operació Garzón 
contra l’independentisme català”, un altre 
documental, aquest però d’investigació, per tal de donar 
a conèixer la persecució als militants independentistes 
l’any 1992, en el marc del 20è aniversari dels Jocs 
Olímpics. El projecte està impulsat per Llibertat.cat i 

compta amb el suport de Memòria contra la Tortura. La 
sisena donació l’ha rebut el col·lectiu antisexista 
Adona’t de Cardedeu, en commemoració del Dia de la 
Dona Treballadora, el 8 de març, per reconèixer el 
treball que fa el col·lectiu contra els estereotips de 
gènere i les desigualtats entre homes i dones. 
 
Aquestes donacions han estat fetes amb els salaris 
rebuts els mesos d’octubre, novembre i desembre de 
2011 i gener, febrer i març de 2012. 

  

La CUP viatja al País Basc per a intercanviar experiències
El regidor de la CUP d’Argentona, Eudald Calvo, participa en el viatge en què membres 

de la CUP van reunir-se amb representants de l’esquerra independentista basca
El passat mes de desembre una delegació de la CUP va 
visitar les diferents institucions basques governades per 

l'esquerra independentista basca. A la delegació, 
formada per membres i càrrecs electes de la CUP, 
també hi va participar el regidor d’Argentona, Eudald 
Calvo. 

L'objectiu d’aquestes jornades va ser apropar-se i 
conèixer l'experiència de construcció nacional i social 
que porta a terme l'esquerra independentista basca des 
de les institucions. La delegació va reunir-se, entre 
d’altres amb Juan Carlos Izaguirre, alcalde de Donosti i 
altres regidors del mateix  municipi. També van 
conversar amb Martín Garitano, president de la 
Diputació de Gipúscoa, i amb diferents membres de la 
coalició Bildu. Els diferents debats i trobades van tenir 
com a temàtiques principals el model de país, les 
polítiques fiscals, la democràcia participativa o la gestió 
de residus. 
 
A més del regidor d’Argentona Eudald Calvo, també van 
participar en el viatge alcaldes i altres regidors de la 
CUP, com l'alcalde d'Arenys de Munt Josep Manel 
Ximenis o l'alcalde de Navàs Jaume Casals.

PENSAR I ACTUAR
Enguany celebrem 50 anys de l'important assaig de Joan Fuster "Nosaltres els valencians" sobre la política i 
societat valenciana. A més, el dia 21 de juny commemorarem 20 anys de la mort de l'escriptor de Sueca i el 23 de 
novembre celebrarem els 90 anys del seu naixement. Triple efemèride per a aquest 2012, que s’ha convertit en 
l'Any Joan Fuster. Almenys ho és per a aquells que estimem la llengua catalana, anomenada valenciana al País 
Valencià. Les influències del pensament fusterià i, concretament, de l'obra Nosaltres els valencians va molt més 
enllà de l'àmbit de l'estudi de la història i societat valenciana, ja que engega tot un pensament nacional i polític que 
conforma l'essència de l'ideari de l'esquerra independentista. L'imaginari català i valencià es troba farcit de les 
idees de Fuster, encara que segurament no en som del tot conscients. El llegat de Fuster és avui més important que 
mai, en un moment de tants atacs socials i nacionals. 
 
"Estem farts d' haver de demanar perdó per existir" o "Tota política que no fem nosaltres serà feta contra 
nosaltres." són algunes de les frases que més han trascendit de l’obra de Fuster. 
 
 
 Assemblea local d’Argentona de la

Candidatura d’Unitat Popular
www.argentona.cup.cat
argentona@cup.cat 


