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L’estelada a l’ajuntament · L’increment de l’IBI als habitatges buits · On va l’increment de sou 
del regidor de la CUP? · Record a en Pere Boix, lluitador maresmenc · Aturar els desnonaments 

 

Feina i compromís 
Ho vam dir convençuts abans de les eleccions, i ara ho 
volem repetir. No ens cal governar per treballar per al 
poble. Des que la Candidatura d’Unitat Popular és al ple 
municipal, sabem que tenim l’oportunitat d’oferir 
propostes, pensant en les persones de la vila i en els 
eixos ideològics que ens mouen, la justícia social i 
l’alliberament nacional. Tampoc ens en vam amagar 
quan ens presentàvem ni quan qualsevol persona ens 
troba pel carrer. Creiem que la feina és l’única manera 

d’aconseguir aquell poble viu que volem. I així ho estem 
fent. 
 
En aquesta segona edició del Vila Roja volem explicar 
allò que pensem, però també la feina feta. Perquè, 
malgrat tenir només un dels disset regidors del ple 
municipal, no volem parar mai de treballar. Perquè, tot i 
ser a l’oposició, seguim creient en una Argentona més 
justa. 

 

FEINA FETA
  

L’estelada oneja a l’ajuntament durant la Diada nacional 
La iniciativa va ser impulsada per la CUP i l’estelada es penjarà cada any

El ple del juny la CUP 
d’Argentona va presentar una 
moció d’urgència per penjar 
l’estelada a l’ajuntament durant 
la Diada nacional. Tot i que el 
ple va rebutjar aquesta 
urgència, la CUP i TxA van 
convocar un Ple Extraordinari, el 
5 de setembre passat, per 
sotmetre-ho a votació. La 
proposta va ser aprovada, amb 
els vots a favor d'Argentcat, CIU, 
CUP, l'Entesa i Tots per 
Argentona. S'hi van abstingut el 
PSC i Agrupació Argentona i 
nomès va obtenir el vot en 

contra dels dos regidors del PP. La moció, 
a més, assegura que l’estelada onegi 
cada any per aquesta data. 
 
La moció va ser impulsada per la CUP, 
però més endavant va rebre el suport de 
TXA, l'Entesa i Argentcat. CIU havia donat 
llibertat de vot als seus regidors i 
regidores, però tots van optar per votar-hi 
a favor. 
 
El Ple Extraordinari no va estar exempt de 
polèmica, ja que alguns regidors van 
retreure a l'ex-alcalde Pep Masó que 
votés ara a favor de l'estelada quan el 
2008 hi va votar en contra. La CUP va 

No llencis aquest butlletí! 
Està imprès en paper reciclat i cal que el tornem a reciclar per lluitar en pro de de la preservació 
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voler que això no fos el motiu de discussió, perquè 
"tothom pot acabar fent-se independentista quan abans 
no ho era", amb paraules del regidor de la CUP, Eudald 
Calvo. 
 
També va sorprendre la posició del regidor d'Agrupació 
Argentona, Fèlix Rosa, abstenint-se en la votació 
argumentant que "ells també han estat joves". Malgrat 
aquests arguments, valorem positivament que ara AA no 
hi voti en contra, deixant el PP com a únic partit contrari 
a la moció. Jesús Hita, portaveu del PP d'Argentona, va 
dir que "aquest tema no importa a la ciutadania". 
 

Des de la CUP també creiem oportú celebrar l'aprovació 
d'aquesta moció per diversos motius, a banda de 
l'important contingut ideològic de la seva aprovació. Ho 
considerem positiu perquè, després de tot el rebombori 
local que ha tingut lloc arran de la no aprovació de la 
seva urgència durant el Ple de juny, s'ha pogut aprovar. 
També perquè considerem que l’ampli suport 
aconseguit demostra que, contràriament al que diu el 
Partit Popular, sí que interessa al poble. Així mateix, 
creiem que l'aprovació de la moció és un petit 
homenatge a la gent que ha lluita pel nostre país i, 
recentment, per totes les persones que van participar a 
la consulta per la independència al nostre poble i arreu 
dels Països Catalans. 

 

Tira endavant la proposta de la CUP d’incrementar l’IBI als 
habitatges desocupats  

La CUP impulsa diverses mocions, tot i tenir un sol regidor a l’oposició 
Els plens que han tingut lloc després de l’estiu ens 
deixen resultats de feina feta; a banda de l’aprovació de 
l’estelada durant la Diada nacional,  hi ha una proposta 
important impulsada per la CUP que ha estat acceptada 
per la majoria del Ple. 
 
Es traca del Reglament Muncipal sobre l’Habitatge 
Desocupat, que incrementarà els impostos de béns 
immobles als habitatges desocupats. La reforma té 
l’objectiu d’incorporar aquests habitatges al mercat 
immobiliari, evitant així que per al creixement 
demogràfic es construeixin habitatges mentres n’hi ha 
de buits a la vila. 
 
La CUP va presentar la moció per aplicar un recàrrec 
del 50% de l’IBI sobre els habitatges buits 
d’Argentona. Diversos grups van anunciar abans del 
Ple la seva intenció de votar-hi a favor si es deixava un 
temps d’esmenes del Reglament que regirà com es 
determina què és un habitatge buit. La CUP va acceptar 
aquesta demora de l’aprovació del Reglament, malgrat 
el Ple va aprovar engegar ja el procés. 
 
L’objectiu d’aquest impost és posar els habitatges que 
actualment estan desocupats al mercat de lloguer o de 
compra, ajudant a trobar habitatge a les persones que 
més ho necessiten. D’altra banda, si els propietaris no 

accepten llogar els habitatges hauran de pagar aquest 
recàrrec, que es destinarà a ajudar a pagar el lloguer de 
joves o persones amb problemes econòmics. La moció 
rebre el suport de pràcticament totes les forces del 
ple (AA, Argentcat, CIU, CUP, l’Entesa, PSC i TxA), a 
excepció dels dos regidors del PP que hi van votar en 
contra. 
 
També en el ple de setembre, la CUP va presentar la 
moció de suport a l’escola en català, en resposta a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en relació a la immersió lingüística, que tant 
ressó mediàtic va tenir. La moció va tenir el suport 
d’Argentcat, CIU, CUP, l’Entesa, PSC i TXA. Agrupació 
Argentona va abstenir-se i el PP hi va votar en contra. 
 
D’altra banda, la CUP també va voler demanar per la 
situació dels horts urbans, que estant en procés de 
revisió, i da Can Puig i Cadafalch. Celebrem que 
l’ajuntament, segons el regidor de Cultura i Patrimoni 
Àngel Puig, davant la previsió d’expropiació de la casa a 
curt termini i després que la seva propietària hagi rebut 
una multa de la Generalitat, està realitzant tots els 
tràmits per  adquirir la casa el més aviat possible. 
 

 

EL NYAP
En el Ple Municipal del mes de setembre, el Partit Popular va formular una sèrie de preguntes a l’equip de govern 
per tal de conèixer les queixes que s’havien produït arran de la celebració de la Garrinada al CEIP Les Fonts per 
segon any consecutiu. En preguntar quantes denúncies s’havien registrat per part dels veïns, la resposta per part de 
la regidoria va ser que no n’hi havia hagut cap. Resposta colpidora a una pregunta tendenciosa. 
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La CUP fa les seves primeres donacions simbòliques de 
50€ a Acció Cultural del País Valencià, Càritas 

d’Argentona i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
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 
La CUP d’Argentona, tal com deia en el seu programa 
electoral,  destinarà una part del salari del seu regidor 
en fer donacions mensuals a entitats i organitzacions 
que treballin per la justícia social i nacional.  
 
La primera entitat que ha rebut aquesta donació de 50€ 
és Càritas d’Argentona, pel suport que estan donant a 
moltes persones en aquests moments difícils de crisi 
econòmica. La segona entitat ha estat Acció Cultural del 
País Valencià (ACPV); pensem que la defensa de la 
llengua i cultura catalana al País Valencià passa per uns 

anys molt durs, i que les recents decisions del govern 
valencià en relació a la llengua la posen en perill. 
Finalment, la tercera entitat que ha rebut la donació és 
la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, per la gran 
tasca que està fent per evitar que molta gent es quedi  
sense casa. Aquest plataforma, a més de donar 
assessorament legal i de coordinar accions conjuntes, 
ha creat una xarxa activa de persones que han 
aconseguit evitar un bon nombre de desnonaments. 
Aquestes tres donacions han estat fetes amb els salaris 
rebuts els mesos de juliol, agost i setembre. 

 

UN COP D’ULL
  

En Pere Boix i Sala, incansable lluitador, ens ha deixat 
El mataroní havia participat, recentment, en les mobilitzacions contra la Ronda Mataró

Hi ha una frase del Bertolt Brecht, prou coneguda, que 
pot donar una idea de qui era en Pere Boix sense haver-
lo conegut; diu així: 
"Hi ha homes que lluiten un dia i 
són bons, altres lluiten un any i 
són millors, hi ha qui lluita molts i 
molts anys i són molt bons, però 
hi ha els qui lluiten tota la vida, i 
aquests són els imprescindibles." 
 
Certament, en Pere era una de les 
poques persones que podem 
catalogar sense problemes al 
darrer grup, el dels incansables 
lluitadors. Aquest grup selecte, 
però, és el grup que ha hagut de 
patir tota mena de repressió i 
menyspreus per part del que 
podríem anomenar 
"establishment", que agafa des 
d'una pallissa dels grisos fins el menyspreu d'un veí que 
et considera un perillós antisistema. 
 
Però això era la pitjor part de la lluita, de fet, és una part 
que sempre acompanya als lluitadors. No hi ha lluita 
sense repressió. I la lluita, la dialèctica, la confrontació 
d'idees, digueu-li com volgueu, és necessària per a fer 

avançar les societats, aquesta és la part més positiva de 
la lluita, fer avançar el teu entorn. I això era el que en 

Pere pretenia i en bona part va 
contribuir: a fer avançar la nostra 
societat cap a una situació de 
justícia social i sobirania nacional. 
Va lluitar per aquestes causes i 
moltes altres més, segurament 
molts el recordaran també en 
lluites en defensa del territori, una 
de les darreres, la victòria en 
contra la Ronda Mataró-
Maresme, en la qual ell hi va 
participar menys del que hagués 
volgut perquè el seu estat de 
salut ja no li permetia molt més. 
 
Però la llavor que en Pere ens ha 
deixat és aquesta voluntat 
incansable de lluita i d'anàlisi 

crític permanent. Trobarem a faltar la teva veu crítica, 
però segur que en sorgiran de noves. 
 
Gràcies per tot, Pere! 
La lluita continua! 
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La CUP participa en l’ofrena floral de la Diada a Argentona 
La participació de la CUP va consistir, a més de l’ofrena, en la lectura d’un poema 

La Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona va 
participar als actes institucionals d’Argentona en motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya, el passat diumenge 
11 de setembre. La representació de 
l’assemblea local va ofrenar el 
monument a Rafael Casanova de la 
Plaça del Molí amb un ram de flors. Un 
cop fetes les ofrenes de totes les 
entitats i grups polítics, un membre de 
l’assemblea va llegir el poema de 
Miquel Martí i Pol Meditació última. 
 
Cal dir que la Diada d’enguany ha tingut 
lloc enmig d’una etapa dura per a la 
llengua i cultura catalanes, i per la nació 
en general. No només les agressions de 
les institucions han estat de destacada importància, 
com és el cas de la interlocutòria del TSJC en relació a 
la immersió lingüística, sinó també les anunciades 

voluntats dels governs balear i valencià de seguir 
prioritzant la llengua espanyola en detriment de la 
catalana. Celebrem que en milers d’escoles del nostre 

país hagin estat 
penjades pancartes 
de rebuig a la 
interlocutòria i a 
favor del model 
d’escola catalana. 
 
Finalment, volem fer 
una crida a tota la 
societat catalana per 
seguir lluitant per la 
nostra llengua i 
cultura. En moments 

com aquests, de maltractament institucional a la llengua 
i la cultura, és quan més cal no recular. Ni als 
ajuntaments, ni al carrer. 

 

PENSAR I ACTUAR
Darrerament s’està fent ressò de l’organització popular per tal d’aturar desnonaments; la crisi econòmica ha fet 
que moltes famílies no puguin pagar la seva hipoteca i, per tant, siguin expulsats de casa seva. Gràcies a 
l’organització veïnal i a l’impuls de diversos moviments socials, aquesta dramàtica situació ha estat aturada en 
nombrosos casos. 
 
Al desnonament se suma un problema agreujant, i és que el deute no es liquida només amb el desnonament, sinó 
que les famílies han d’acabar de pagar el pis, encara que ja no en siguin les propietàries. El ple d’Argentona, 
precisament, va aprovar una moció reclamant la regulació de la dació en el pagament de la hipoteca; és a dir, 
demanant a l’administració que resulti suficient entregar l’habitatge per liquidar el deute sencer. 
 
A l’àmbit nacional hi ha un moviment de referència en relació a aquest fet, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), a qui la CUP d’Argentona ha fet una donació simbòlica de 50€ per la seva tasca a favor de les famílies 
afectades pels desnonaments. La PAH ha constituït una xarxa per tal d’intentar aturar desnonaments, ja que, com 
ens recorden els Drets Humans, el dret a l’habitatge és innegable. En molts casos, gràcies a concentracions 
pacífiques davant els habitatges que s’havien de desallotjar, la PAH ha aconseguit aturar-ho. 
 
Aquesta vulneració del dret a l’habitatge la permeten els governs estatals, amb la seva política d’habitatge, i les 
empreses immobiliàries que han especulat durant tots aquests anys amb aquesta necessitat bàsica. Els preus dels 
habitatges han assolit nivells incomprensibles per un bé imprescindible, i això ha fet que, en moments de crisi, les 
famílies no puguessin fer front a les hipoteques. Els governs, per altra banda, no han fet cap pas en favor de les 
persones en risc de desnonament. És de justícia, doncs, que l’organització popular s’encarregui de fer-hi front. Per 
la dignitat de totes aquelles persones que, senzillament, han tingut la mala sort de tenir problemes econòmics. Això, 
en cap país del món, ha de comportar la vulneració de cap dret. 
 
 

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

www.argentona.cup.cat 
argentona@cup.cat 

 


