
 

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. 

 

vila roja 
Butlletí informatiu de la CUP d’Argentona · Número 4 · Maig 2013 

 

 

En aquest número del Vila Roja: 

Valoració de l’acció de govern a mitja legislatura 

 

Valoració de mitja legislatura 
Des del maig de 2011 fins el maig de 2013 han passat 
ja 2 anys de legislatura, amb aquest govern multi-color 
de CIU, PSC, Argentcat i l’Entesa. Un govern que sovint 
ens ha sorprès amb decisions polèmiques, però que de 
vegades també ens ha sorprès rectificant decisions que 
des de la CUP creiem que eren totalment equivocades, 
com és el cas del macro-complex de la piscina o les 
zones blaves de pagament, malgrat que aquest últim 
tema no està del tot tancat. 
 
Malgrat que tot just ens trobem a mitja legislatura, 
creiem que és un bon moment per a mirar enrere i 

recordar les actuacions del govern, encertades i 
equivocades, que des de la CUP hem valorat que 
mereixen ser analitzades des d’un punt de vista crític. 
 
És per això que hem fet un recull de les 11 decisions 
més rellevants d’aquests 2 anys de legislatura i les 
hem puntuat del 0 al 10, on el 10 és la decisió més 
encertada i el 0 la decisió més equivocada. Cal tenir en 
compte que aquest anàlisi parteix sempre des del nostre 
punt de vista ideològic, d’esquerres, independentista i 
de regeneració democràtica. 

 

10 Suport a la llengua catalana, a la immersió lingüística i a la 
independència del nostre país 

Encara que al principi de la legislatura vam assistir a 
algun esperpent en aquesta 
qüestió (es va evitar votar si es 
penjava l’estelada a l’Ajuntament i 
es va votar en contra de treure la 
fotografia del Rei d’Espanya de la 
Sala de Plens), l’actitud del 
Govern respecte el tema ha 
millorat amb els mesos. 
 
A proposta de la CUP, Argentcat o 
del Govern mateix, hem pogut votar i aprovar diverses 
mesures simbòlicament molt fortes. Hem aprovat que 
pengi definitivament l’estelada a l’Ajuntament durant la 
Diada, que n’hi hagi una també penjada a l’entrada de la 
vila, i hem declarat persona non grata el Rei d’Espanya. 

Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte que és prou 
incoherent declarar-lo persona 
non grata i mantenir-ne el retrat a 
la Sala de Plens, mesura que no 
es va aprovar perquè el Govern no 
va votar-hi favorablement. 
 
També hem aprovat gràcies al 
suport del govern una moció per a 
declarar el Ministre Wert persona 
non grata i, segurament la més 

especial, ens hem declarat municipi català lliure. Així 
mateix, s’han aprovat diverses mocions en suport al 
català i a la immersió lingüística a les escoles. 
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9 Compra de Can Puig i Cadafalch 
Malgrat alguns discursos demagògics que s'han sentit, el Govern va acabar 
expropiant la Casa Puig i Cadafalch. Una adquisició que és positiva pel poble 
si tenim en compte les condicions de la casa modernista. Ara cal trobar la 
millor manera de finançar la reforma que necessita l’edifici, i d’aquesta 
manera serà, més endavant, un important actiu cultural per al poble, així 
com també un atractiu turístic de gran valor cultural i patrimonial. 
 
L'adquisició de la Casa Puig i Cadafalch i la seva rehabilitació eren un dels 
punts del programa de cultura i patrimoni de la CUP als quals vam donar 
més importància. 

 

8 No s’ha retallat en qüestions socials als pressupostos 
Tant en els pressupostos de 2012 com en els pressupostos de 2013, el Govern 
va apostar per no retallar en educació, cultura i serveis socials. És especialment 
rellevant la dada que no s’hagin fet retallades en serveis socials, tenint en 
compte la tendència dels governs autonòmic i estatal de desarticular, amb 
l’excusa de la crisi econòmica, els serveis públics, i d’altra banda el complicat 
context socio-econòmic actual, del qual la vila d’Argentona no se n’escapa. 
 
D’altra banda, no hi ha hagut polítiques actives en contra d’aquesta dramàtica 
situació, i el govern ha rebutjat iniciatives com la que va presentar la CUP de 
crear un Pla Estratègic contra la Crisi Econòmica.  
 

7 No es farà el complex esportiu de la piscina 
La proposta que hi havia sobre la taula costava 5 milions d'euros i comptava amb una hipotètica subvenció de la 
Generalitat; també  en regalava la gestió i els beneficis a una empresa privada. 
 

Després de tancar i enrunar part de 
l’edifici antic de la piscina, la subvenció 
no estava gens clara i l'empresa privada 
no trobava el finançament per tal de tirar 
endavant el projecte, malgrat els múltiples 
avals que li feia l'Ajuntament. Finalment 
es va imposar el seny i l’equip de govern 
ha optat per a un nou escenari: no hi 
haurà piscina de 5 milions d'euros, sinó 
una de més ajustada als temps que 
corren: uns 1,5 milions, a molt estirar. I 
serà de propietat i gestió municipal, tal i 

com demanàvem la CUP des que vam entrar a formar part del Ple Municipal. Al final d’aquest procés de transició, 
però, quedaran 3 o 4 llargs estius sense que la vila d’Argentona hagi gaudit de piscina municipal, i ningú n'assumirà 
la responsabilitat. 
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6 Paga extra als treballadors públics 
El Govern espanyol presidit pel Partit Popular retalla la paga extra als 
treballadors públics. La CUP va presentar una moció per tal de compensar 
econòmicament els treballadors públics de l’Ajuntament amb una paga 
equivalent. Finalment, aquesta paga ha tingut la forma d’un plus de 
productivitat. Encara que de moment no s’ha compensat tota la paga extra, 
sinó només una part, ens mostrem molt satisfetes i satisfets perquè s’ha 
tirat endavant aquesta valenta inciativa. De totes maneres, el camí per a 
arribar fins aquí ha estat una autèntica cursa d’obstacles i només la 
constància de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament i la pressió de 

la CUP han aconseguit convèncer el Govern que havia de complir el compromís amb el conjunt de treballadores i 
treballadors. 
 

5 El malson de les zones blaves de pagament 
Encara que només va ser un malson que va durar unes setmanes, l’ombra de les zones 
blaves de pagament encara no s’ha esvaït del tot. Esperem que aquella ocurrència 
quedés en el “malson d’una nit d’estiu”, parafrasejant Shakespeare. Fer pagar per 
aparcar a Argentona suposa llençar al mar el sentit comú. I més si, com es pretenia, el 
fet de fer pagar per aparcar no suposava uns ingressos per al poble sinó que, a més, 
l’Ajuntament hi perdia diners i s’havia de compensar l’empresa adjudicatària de la 
concessió de zones blaves. Al cap i a la fi, una ocurrència que va aparèixer al Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) a principis de 2012 i, afortunadament, no ha prosperat. De fet, com la majoria 
d'hipotètiques actuacions del PAM de l’any passat. No obstant, el govern manté la intenció de tirar-ho endavant. 
 

4 Poca resposta davant les retallades de la Generalitat 
Un episodi negre que va encetar la legislatura va ser el tancament del servei 
d’urgències del Centra d’Atenció Primària d’Argentona. Aquesta mesura es va 
prendre des de la Generalitat, malgrat que aquest servei d’urgències era un dels 
més utilitzats; rebia 7 visites cada nit. D’altra banda, va arribar una altra mala 
jugada des d’Educació directa cap a les escoles argentonines: es va anunciar el 
tancament de l’escola l’Aixernador i la seva posterior fusió amb l’escola 
Francesc Burniol. La resposta institucionals a aquestes agressions als serveis 
públics de la vila ha estat bastant feble, per no dir menys. És responsabilitat del 

Govern plantar cara a les retallades que arriben des de la Generalitat, encara que siguin del mateix partit que 
governa. 
 

3 La participació ciutadana, ni hi és ni se l’espera 
Fracàs estrepitós en la matèria. El gran baluard del Govern en la temàtica és la posada en marxa del Consell de la 
Vila. De moment, una eina de paper testimonial. La recollida de la brossa, un dels temes més susceptibles de ser 
consensuats amb el poble, ha protagonitzat un enganyós procés participatiu en què el Govern ha pres les decisions 
que ha volgut. Respecte la Reunió de Poble, malgrat ser un espai d'escassa participació, s’ha convocat tard i 
malament. Els Consells sectorials estan més morts que mai. Dels pressupostos participatius no se’n vol ni parlar, 
malgrat que la CUP ho ha demanat els dos últims plens extradordinaris per a aprovar els pressupostos. I després de 
tot, la secció local de CiU va deixar escrit en un article polític del Cap de Creus que "els ciutadans ja voten els partits 
un cop cada quatre anys." Si aquesta és la seva concepció del què vol dir democràcia, llavors ens queda molta 
pedagogia per a fer. Ara, amb l’elaboració del POUM es disposa d’una bona oportunitat per a canviar-ho.
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2 El xou de la Companyia d’Aigües 
L’antic gerent de la companyia pagava, pressumptament, despeses personals a 
càrrec a la companyia (és a dir, amb diners pagats entre totes i tots). A més, 
amagava despeses de la companyia i feia una gestió econòmica pèssima dels 
nostres diners. Això ho va destapar en Ferran Merino, que era el conseller 
representant de l’Entesa a la Companyia d’Aigües. Enmig de tot l’embolic, es va 
descobrir que l'aigua de la Font Picant portava uns nivells altíssims de manganès. A 
partir d’aquest enrenou es va fer dimitir l’antic gerent, i llavors va començar una 
etapa opaca en la qual el Sr. Fèlix Rosa i el Sr. Manel Cruz van agafar les regnes de 
la Companyia. La bona relació entre aquests dos regidors va acabar de sobte per 

disputes de lideratge, i fins i tot va esclatar en un Ple Municipal. L’espectacle va ser lamentable i va comptar amb 
retrets mutus dels dos regidors. El Govern va donar la raó al regidor d’Agrupació d’Argentona Fèlix Rosa i va apartar 
Manel Cruz del capdavant de la companyia. A partir de llavors, l’Alcalde n’assumeix la responsabilitat. 
 

1 Les obres a l’Avinguda Baladia i al Torrent de la Salut 
Una de les pitjors jugades del Govern en el que portem de legislatura, 
malgrat que s’ha prorrogat l’execució de les obres. Obligar als 
propietaris de les cases d’aquests carrers a pagar entre 20.000 € i 
30.000 € (fins i tot en algun cas arriba als 70.000 €) en els temps que 
corren és un flac favor a les economies de les famílies que hi viuen. 
Famílies que segurament en un altre moment no tindrien tants 
problemes a pagar per arreglar el seu carrer ja que realment es troba 
en mal estat, però que ara mateix és un problema per la situació 
econòmica, amb l’agravant que si no disposes de liquiditat hauries de recórrer a uns bancs i caixes que ara no donen 
crèdit. El més greu del cas és que els veïns van decidir en votació que no es volia fer l’obra ara, però el Govern va 
tirar endavant igualment, ignorant la veu dels veïns. L'Ajuntament va proposar una alternativa als veïns: un préstec al 
5% d'interès. Finalment, la pressió popular ha aconseguit prorrogar sis mesos l’inici de les obres i s’obre un període  
de diàleg entre els veïns i veïnes i l’ajuntament. 
 

0 L’aliança amb Fèlix Rosa en els moments més importants 
Qui ens havia de dir fa uns anys que partits d’esquerres com l’Entesa o 
Argentcat acabarien aprovant els pressupostos municipals amb el vot 
necessari de Fèlix Rosa (Agrupació Argentona), el defensor de construir 
zones hípiques, hotels i camps de golf al marge esquerre de la Riera? Poc es 
podia preveure que el govern es servís del vot de Fèlix Rosa per a aprovar 
els pressupostos, investir l’alcalde o tirar endavant les obres del Torrent 
de la Salut, enlloc de buscar suport entre els altres grups, que hem ofert 
mostres de mà estesa al Govern en temes clau. Tothom pot triar qui són els 
seus companys de viatge: l’Entesa i Argentcat van apostar per un Govern 
amb CiU i PSC, amb el dubte que els seus electors ho haguessin aprovat; 

però probablement ni s’imaginaven que acabarien aprovant els pressupostos amb el vot de Fèlix Rosa. Les bases de 
l'Entesa i Argentcat saben amb qui s'aproven els pressupostos? Hi estan d'acord? Fèlix Rosa aprovarà tots els 
pressupostos a canvi de res? De moment, la primera víctima de l'idil·li entre el Govern i Fèlix Rosa ha estat en Manel 
Cruz, foragitat de la Companyia d'Aigües per la recent enemistat amb en Rosa. Veurem amb quins criteris escull 
l’equip de govern els seus suports el que queda de legislatura. 
 

Assemblea local d’Argentona de la 
Candidatura d’Unitat Popular 

@cupargentona 
facebook.com/cupargentona 




