
 

No llencis aquest butlletí! 
Està imprès en paper reciclatpaper reciclatpaper reciclatpaper reciclat i cal que el tornem a reciclar per lluitar en pro de de la preservació preservació preservació preservació 
del medi ambientdel medi ambientdel medi ambientdel medi ambient i contra la desforestació. 
Si penses llençar-lo, pensa abans si el pots donar a algú altre perquè el llegeixi o, com a mínim, 
reciclar-lo amb la resta de residus de paper i cartró. 
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En aquest número del Vila Roja: 

Valoració del resultat de les eleccions · Gestió dels recursos econòmics de la CUP · Valoració del 
nou govern de la vila · Divulgació sobre la diada del 28 de juny 

 

Arriba Vila Roja, el butlletí de l’assemblea local de la 
Candidatura d’Unitat Popular 

Benvolgudes i benvolguts, 
ens dirigim a vosaltres perquè estem molt contentes i contents de poder-vos lliurar –i, al mateix temps presentar- el 
primer número de Vila Roja, el butlletí informatiu de la CUP d’Argentona que us farem arribar, periòdicament, a casa 
vostra. Aquest butlletí no pretén res més que obrir un nou canal de comunicació amb totes i tots vosaltres, per tal de 
poder-vos fer cinc cèntims de quins són els objectius pels quals estem treballant, de quina forma ho estem fent i 
quines són les inquietuds que motiven les nostres ganes de fer feina. De fet, el nom de Vila Roja no és pas casual, 
sinó que ja intenta reflectir –encara que sigui de forma aproximada- el model de poble pel qual estem lluitant: un 
poble socialment més just. 
 
Tota aquesta feina i aquesta lluita a què ens referim, la seguirem fent des del carrer - com fins ara -, però entenem 
el regidor de què ara disposem com una eina més per a seguir treballant amb constància, coherència i il·lusió pel 
poble que volem. El fet que no estiguem governant no inhabilitarà la nostra capacitat d’incidir en les decisions que es 
prenguin o es deixin de prendre al nostre poble. Farem una oposició constructiva, crítica, compromesa i valenta. Des 
de l’Ajuntament i des del carrer. 
 

FEINA FETA 
  

El ple municipal rebutja les mocions d’urgència de la CUP 
Les mocions es referien a penjar l’estelada durant l’onze de setembre i als horts urbans
El primer ple del mandat va ser més agitat del previst. 
La CUP va presentar dues mocions d’urgència; la 
primera proposava penjar l’estelada al balcó de 
l’Ajuntament durant l’onze de setembre, i es tractava 
d’una urgència en tant que el proper ple serà el dia 12 
del mateix mes i, per tant, ja no es podrà debatre fins 
l’any que ve. La segona moció proposava aturar el 
projecte d’horts urbans per tal d’estudiar la seva 
compatibilitat amb la pagesia local. És evident que en 

dos mesos el procés pot avançar de manera significativa 
i, per tant, el debat al voltant dels horts cal tenir-lo 
sense la pressió del temps. Les dues mocions van ser 
rebutjades pel ple amb els vots de tots els grups 
excepte TxA i la CUP. 
 
El ple, en el qual la CUP es va mostrar contrària (i així ho 
va votar) a l’increment de la retribució de l’alcalde i dels 
regidors de l’oposició, va tenir una sèrie de punts que 
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hem resumit en un document penjat a la nostra pàgina 
web: www.argentona.cup.cat 
 
Amb la voluntat d’assolir la màxima transparència 
possible, creiem que justificar les nostres postures al ple 

és necessari. Us convidem a consultar aquest resum i a 
entendre els nostres arguments. 
 

 

La CUP destinarà l’increment del salari de regidor a fer 
donacions a entitats i projectes socials i nacionals 

Gestió dels recursos econòmics de la CUP d’Argentona 
Els últims anys hem incrementat la desconfiança cap a 
la gestió dels diners per part dels partits polítics. Creiem 
que és la nostra obligació explicar la gestió que fem dels 
diners que rebem i, especialment, dels diners destinats 
a la passada campanya electoral. 
 
A principis de maig vam fer públic que el nostre 
pressupost destinat a la campanya electoral va ser de 
800€, la meitat dels quals procedien de donacions fetes 
a l’assemblea local i la resta recollida en diferents actes, 
com la venda de roses per la diada de Sant Jordi o la 
Calçotada Popular. Tot i que vam proposar a la resta de 
candidatures fer públics també els seus pressupostos 
de campanya, cap d’elles va respondre a la proposta. 
 
Actualment l’assemblea de la CUP ha decidit fer un 
repartiment concret dels ingressos que rebem 
mensualment. Per una banda, els diners rebuts en 
concepte de vots a les eleccions, van donar-se a l’òrgan 
nacional de la CUP. D’altra banda, els ingressos que 
rebrem de l’administració local en concepte de dietes 
del regidor seran de 275€ mensuals. D’aquesta 
quantitat, el 10% (27,5€ mensuals) seran destinats al 
nucli nacional de la CUP i 100€ els rebrà el regidor 
Eudald Calvo per la seva dedicació. A més, es 
destinaran 50€ mensuals a fer una donació a entitats o 
organitzacions que treballin per la justícia social i 
nacional; aquesta quantitat equival a l’increment del 
salari dels regidors de l’oposició, al qual ens vam 
mostrar contraris. Encara que al nostre programa 
electoral ens comprometéssim a dedicar-hi el 10% del 
salari del regidor, creiem que és coherent dedicar-hi 
l’increment sencer, que equival a un 18%. La resta dels 

ingressos mensuals (97,5€), així com els ingressos per 
grup municipal (550€ anuals) seran destinats a 
l’assemblea local de la CUP. 
 
D’altra banda, també creiem important explicar els 
ingressos que el nostre regidor, l’Eudald Calvo, rebrà per 
les diferents responsabilitats que ocupa a les 
administracions local i comarcal, però també dins 
l’organització comarcal de la CUP. Dels diners que la 
CUP rep per la representació al Consell Comarcal, es 
destinen 240€ a retribuïr els dos alliberats comarcals, 
que són el regidor de la CUP de Vilassar de Mar, en 
Luard Silvestre, i el mateix Eudald Calvo, que assumeix 
també la representació en els plens comarcals; els dos 
regidors es reparteixen aquests ingressos a parts iguals 
(120€ mensuals cadascun). D’aquesta manera, 
mensualment l’Eudald percep una suma de 220€ per les 
tasques de representació i coordinació comarcal i la 
representació municipal. En contrast amb els salaris de 
l’equip de govern de la nostra vila, es tracta d’una 
quantitat notablement més austera. 
 
Considerem que els diners, en relació a la representació 
política, no han de tenir cap funció més que cobrir el 
buit econòmic que pot suposar la feina administrativa i 
de representació. En el cas de la CUP, les baixades de 
salari de diversos equips de govern encapçalats pel 
partit han estat una acció coneguda arreu del país, així 
com la transparència en els comptes. Creiem que, per 
coherència, aquesta ha de ser la nostra manera de fer. 

 

EL NYAP 
És curiós veure dos regidors que s’han declarat obertament independentistes evitant que es debati al ple municipal 
penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament durant la Diada de Catalunya. Esperem que, des de dins del govern, 
puguin contribuir a convertir-ho en realitat, per coherència pròpia. Del debat, però, ja se n’han escapolit. 
 
Més inquietant és que la secció local de CiU aprovi un document en protesta pel tancament del servei d’urgències 
del CAP d’Argentona però que, tot plegat, sigui una conseqüència de les retallades que el mateix partit està duent a 
terme a nivell nacional. Si més no, difícil d’entendre. 
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Els quatre socis de l’equip de govern 

UN COP D’ULL 
  

El nou govern d’Argentona 
Valoració del nou govern de la vila, format per CIU, PSC, Argentcat i L’Entesa

El nou govern d'Argentona el formen els regidores i 
regidors de CIU, PSC, l'Entesa i Argentcat (ERC+SI). 
L'alcalde serà en Ferran Armengol, de CIU. El pacte, 
però, suma 8 regidors i, per tant, no arriba als 9 
necessaris per ser un govern estable, malgrat que Fèlix 
Rosa (d'Agrupació Argentona) en va votar la investidura. 
 
Estem davant un govern feble, amb partits de 
tendències -en teoria- molt diferent, on les renúncies 
per part dels diferents partits no s'han fet esperar. Com 
es portarà la cohesió d'un govern amb regidors de 
dretes i altres suposadament d'esquerres? Com s'ho 
faran a l'hora de votar 
qüestions nacionals, per 
exemple, Argentcat i PSC? De 
moment les conseqüències no 
són gaire esperançadores: no 
s’ha volgut debatre si penjar 
l'estelada durant la Diada de 
Catalunya, s’ha aprovat la 
pujada de sou de l'alcalde, etc. 
 
Un altre tema interessant és 
que el soci prioritari del govern 
és Agrupació Argentona (Fèlix Rosa), qüestió que posa 
encara més dubtes sobre la taula. El cas és que després 
de votar la investidura de l'Alcalde, també ha votat en la 
línia del govern a totes les votacions del primer Ple 
Municipal a excepció d'una moció de TXA a la qual AA hi 
va votar en contra. 

Sembla que estem davant d’un “pentapartit” format 
també per Agrupació d’Argentona, que no té regidoria 
però dóna sempre suport al govern “a canvi de res”. 
Veurem com evoluciona aquest “acord implícit” entre el 
govern i en Fèlix Rosa. 
 
A l'oposició, queda Tots per Argentona, la CUP, el PP i 
Agrupació Argentona (encara que, com hem explicat, 
dóna aquest suport implícit al govern). Curiosament, els 
partits que queden al govern han baixat tots en vots: 
PSC (baixa 89 vots), l'Entesa (perd 423 vots), Argentcat 
(perd 56 vots respecte ERC). L'única excepció és CIU 

que guanya 5 vots respecte el 
2007, cosa que no sembla gaire 
esperançadora tenint en compte 
que han obtingut 900 vots a les 
municipals i 2786 vots a les 
autonòmiques. Alguna cosa 
falla. Fins i tot Agrupació 
Argentona ha perdut 40 vots. 
 
Esperem que la dinàmica del 
govern sigui d'arribar a acords 
amb la CUP. Per part nostra, 

oferim la col·laboració per fer avançar Argentona, 
sempre que les coses es facin amb sentit comú, cosa 
que, de moment, no ha estat així. Tanmateix, seguim 
estenent la mà al govern per portar Argentona endavant. 

 

Els resultats electorals d’Argentona 
Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals del passat 22 de maig a Argentona

Des de l’assemblea de la CUP hem cregut necessari 
analitzar públicament els resultats de les passades 
eleccions municipals. 
 
En primer lloc, hem de dir que no ens podem sentir del 
tot satisfets amb els resultats, ja que el 45% de 
persones que podien votar a Argentona no van votar i 
han crescut els vots en blanc i nuls. Per desgràcia, és 
un fenomen creixent, que hauria de fer reflexionar els 
partits, ja que tenim part de culpa en el fet que moltes 
ciutadanes i ciutadans no se sentin representats per 

l’actual sistema polític i que hagin sorgit moviments 
com el dels indignats que demanen un sistema on es 
tingui més en compte l’opinió de la gent i que aquesta 
pugui participar en les decisions polítiques. La 
democràcia no ha ser votar cada quatre anys, sinó 
participar activament en el dia a dia polític del poble.  
 
La CUP  ha entrat amb força en el panorama polític 
argentoní, aconseguint 448 vots i  1 regidor, tot i que 
s’ha quedat a 4 vots d’aconseguir el segon, superant en 
vots altres partits d’esquerres i independentistes més 
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consolidats. Ha recollit el vot jove però també votants 
desencantats, mostrant-se com una alternativa fresca i 
il·lusionant, diferent a la resta de partits. El poble estava 
cansat del fet que, a nivell local, sempre apareguessin 
les mateixes cares i la CUP, en aquest cas, era l’opció 
més renovadora i trencadora del panorama polític. Si 
ens fixem en les zones, la majoria de votants de la CUP 
són del centre de la vila. En canvi, el nombre de vots en 
el veïnat de Sant Miquel del Cros i en les urbanitzacions 
ha estat molt menor. 
 
Tots per Argentona ha estat la 
força més votada (1336 vots i 5 
regidors) i ha guanyat en gairebé 
tots els col·legis electorals, però ha 
perdut un centenar de vots i un 
regidor respecte a les eleccions del 
2007. Malgrat que ha estat la 
primera força a Argentona, els 
quatre propers anys estarà a 
l’oposició perquè cap partit hi ha 
volgut pactar. Això hauria de fer-los 
reflexionar sobre la seva manera de 
fer durant el mandat. 
 
CiU (900 vots i 4 regidors) ha guanyat un regidor 
respecte el 2007, però només ha aconseguit  5 vots 
més i s’ha quedat molt lluny dels 2.700 vots que va 
treure la coalició nacionalista en les últimes eleccions 

catalanes. Malgrat tot, és el partit que encapçalarà 
l’Ajuntament aquests propers 4 anys. 
El PSC ha recollit uns resultats bastant semblants (2 
regidors i 513 vots) als del 2007. Ha perdut vots, però 
ha pogut mantenir el seu vot en zones com el Cros. El 
PP ha guanyant gairebé 200 vots i un regidor. Aquests 
resultats no els considerem positius per la vila, ja que 
donen més força a un partit que té com a bandera 
l’espanyolisme i les polítiques neoliberals que ens han 
dut a la crisi econòmica actual. 
 

Argentcat ha aconseguit un regidor. Els 
resultats d’aquesta formació no són 
dolents comparant-los amb els 
d’Esquerra, el principal partit d’aquesta 
coalició,  ja que en molts municipis  
aquest partit ha perdut representació en el 
Ple. L’Entesa ha estat la formació  que ha 
patit una pitjor davallada i s’ha quedat 
només amb un regidor i 345 vots. El partit 
sembla que estigui en clar retrocés i 
caldria que hi hagués una reflexió 
profunda sobre la viabilitat d’aquest 
projecte en el futur. Agrupació 

d’Argentona (amb 258 vots i 5,23%) per 
poc no es queda fora de l’Ajuntament. L’estil barroer i 
populista d’aquest partit -liderat per Fèlix Rosa- cada 
cop agrada menys i ha recollit vots, especialment, en les 
urbanitzacions. 

 

PENSAR I ACTUAR 
El 28 de juny es celebra arreu del món el Dia per a l’Alliberament Gai, Lèsbic, Bisexual i Transexual. La 
celebració d’aquesta jornada té molt sentit, ja que aquests col·lectius encara avui pateixen una discriminació molt 
generalitzada. No hem d’oblidar que en molts llocs del món, totes aquelles persones que no prenen les opcions 
sexuals considerades com a normals són torturades i fins i tot assassinades. 
 
Però no cal que anem tan lluny, i és que en la nostra pròpia societat encara avui mirem amb raresa aquests 
col·lectius. Tenim prejudicis que la cultura ens ha transmès, i que fan que encara costi comprendre les persones 
que lliurement viuen la seva sexualitat d’una manera fins ara mal vista. A sobre, molts empresaris han vist una 
oportunitat de fer negoci amb aquesta situació, i han creat productes i espais de consum basats en aquesta 
discriminació. Com si no n’hi hagués prou, a tot el món encara avui estan considerats com a malaltes mentals les 
persones que són transexuals i transvestides, pel sol fet de decidir lliurement la seva pròpia manera de viure la 
sexualitat. 
 
Aquesta greu discriminació forma part d’una manera de fer i de pensar que portem molt a dins, i que entén com a 
normal ser heterosexual i tenir una família. Per una causa semblant, per ser homes o dones ens comportem de 
maneres molt diferents, sense ser gaire conscients de per què ho fem. Aquestes pautes de comportament ens fan 
menys lliures, i començar a normalitzar les opcions sexuals diferents és cosa de totes i tots. El canvi social que 
necessita el món també ha de portar un canvi sexual, un canvi de mentalitat que ens alliberi d’aquests prejudicis 
que tant mal fan a aquelles i aquells que decideixen viure la sexualitat de la manera que desitgen. És qüestió de 
respecte i de llibertat. 

El ple d’Argentona 
després de les eleccions: 

 
TxA: 5 regidors 
CiU: 4 regidors 
PSC: 2 regidors 
PP: 2 regidors 
CUP: 1 regidor 

Argentcat: 1 regidor 
L’Entesa: 1 regidor 

AA : 1 regidor 
 




