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JA NO ENS ALIMENTEN MOLLES! 
(perquè qualsevol cosa no és millor que res) 
 
Després de la nostra primera legislatura a l'ajuntament, hem après com 
funciona l’entramat municipal, les possibilitats que ens ofereix i els límits 
d’actuació que comporta i, sobretot, les dificultats per passar de la teoria a la 
pràctica. 
 
Hem comprovat sovint que la dinàmica dels ajuntaments sembla pensada per 
aigualir les propostes ciutadanes. De vegades els plens aproven propostes 
que després queden encallades, sovint per manca de voluntat política. 
 
En aquesta segona oportunitat de presentar-nos a les eleccions municipals, la 
CUP ha decidit incrementar la seva radicalitat democràtica per fer front als 
atacs que reben els drets bàsics de la gent. 
 
I perquè la dignitat humana és primordial, cal posar les persones al capdavant. 
No perdrem mai de vista que aquest és el gran objectiu, per damunt de tots els 
obstacles. Perquè la CUP som poble, perquè pertanyem al comú de la gent, 
volem que tothom s’hi arremangui. Argentona serà el que tots i totes nosaltres 
decidim.  
 
Argentona, maig de 2015 
 



 

L'ARGENTONA QUE DEFENSEM 
(perquè tot és impossible fins que es fa) 
 
1. Defensem una vila ben equilibrada amb el seu territori, respectuosa amb 
l’entorn, que potenciï les energies renovables i que redueixi progressivament 
els residus.  
 
2. Defensem que tothom disposi d’un habitatge digne, evitar l'especulació i 
l’existència d’habitatges buits. 
 
3. Defensem canviar el model econòmic capitalista, començant per la 
municipalització dels serveis públics. 
 
4. Defensem que l'educació i la cultura siguin integrals, accessible des de 0 a 
100 anys, i que tothom se’n senti corresponsable.  
 
5. Defensem que tothom disposi i faci ús dels seus drets socials, i  que a 
ningú no li falti cap dels seus drets bàsics: alimentació, energia i  habitatge. 
 
6. Defensem que el poble intervingui activament per prendre decisions 
vinculants en tots els àmbits de la política municipal. Calen mecanismes 
potents i amplis de participació. 



 

1. MODEL TERRITORIAL 
 

Volem una vila ben equilibrada amb el seu territori, respectuosa 
amb l'entorn, que potenciï les energies renovables i que redueixi 
progressivament els residus. 
 



 

1.1. Espais naturals 
 
Com que actualment falta un connector entre els dos Parcs que ens 
envolten (el del Montnegre-Corredor i el de la Serralada Litoral), el nostre 
objectiu, absolutament necessari per a la dispersió de les espècies, és 
aconseguir que s'uneixin en un de sol. Hem d'aprofitar l'estratègica 
ubicació del nostre municipi per fer que el patrimoni natural argentoní 
sigui atractiu, ben accessible i obert a tothom. 
 

...i proposem: 
 

� Proposar a les institucions que els parcs del Montnegre-Corredor i de 
la Serralada del Litoral s'uneixin. S'ha de denunciar, per evitar-la, qualsevol 
iniciativa de privatitzar aquests dos parcs. 
 
� Dissenyar rutes noves, i adequar les que ja existeixen, per l'entorn 
d'Argentona. És necessari indicar correctament els diferents itineraris, ja 
que d'aquesta manera serà més factible que siguin visitats i revitalitzats. 
 
� Crear una ruta natural per la nostra riera, que s'ha de rehabilitar perquè 
esdevingui un espai natural de qualitat. La riera s'ha de convertir en un eix 
verd que acabi desembocant en un PEIN (Pla Espais d'Interès Natural). 
 
� A través d'un procés participatiu, cal decidir què s'ha de fer a l'espai de 
la Pedrera de la Feu per  rehabilitar-la. 

 



 

1.2. Agricultura 
 
En general, el bosc ha anat guanyant terreny a les zones agrícoles. De fet, 
el sòl agrícola d'Argentona ha anat baixant durant els darrers anys, igual 
que el nombre de pagesos. Com que la majoria dels propietaris reserven 
les seves terres per especular, els preus augmenten i obliguen la gent que 
voldria fer de pagès a Argentona a marxar del municipi. Hem d'aconseguir 
donar vida a les zones de conreu, arreglar les masies, augmentar 
l'autosuficiència agrícola i recuperar el marge esquerra de la riera. 
 

...i proposem: 
 

� Revitalitzar aquesta agricultura que s'està apagant amb accions de 
Custòdia del Territori. S'han d'aconseguir acords amb els propietaris per a 
la conservació i el manteniment de les seves terres d'una forma sostenible, 
integrada al paisatge i respectuosa amb l'entorn natural. 
 
� Definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant 
plans especials que facilitin l'establiment i l'aplicació d'estratègies de 
conservació, gestió i intervenció. D'aquesta manera s'evitarà que quedin 
zones marginals a l'espera de ser engolits per futurs processos urbanístics. 
 
� Fer campanyes de conscienciació de les fruites i verdures autòctones 
i de temporada. Cal potenciar el subministrament de calendaris de collita. 
 
� Establir un protocol perquè als menjadors escolars els aliments que 
s'hi serveixin siguin tan propers i de tanta qualitat com sigui possible. 
D'aquesta manera també garantirem estabilitat als productors locals 
perquè s'incrementrà la venda dels seus productes. 



 

1.3. Conservació del medi 
 
Tal i com ja hem vist, durant els darrers anys el bosc ha anat guanyant 
molt de terreny a les zones agrícoles. Aquest fet i, sobretot, la manca de 
manteniment i gestió dels seus propietaris, provoca que la zona forestal 
sigui massa espessa i molt perillosa en cas d'incendi, perquè un sotabosc 
abandonat augmenta les possibilitats de generar-ne més d'un. A part de 
la problemàtica dels boscos, hi ha el soroll que genera l'autopista: és 
bàsic reduir-lo. 
 

...i proposem: 
 

� Gestionar correctament els boscos amb la mateixa solució que hem 
proposat en l'apartat agrícola: la Custòdia del Territori. Cal arribar a 
acords de custòdia amb els propietaris per gestionar, conservar i mantenir 
de forma sostenible l'abundant massa forestal del nostre terme municipal. 
 
� Impulsar la ramaderia com a mitjà per netejar del sotabosc. Gestionar 
els boscos amb bestiar cabrum disminueix el risc d'incendis perquè 
aclareix la massa herbàcia ran de terra. Aquests ramats poden ser la forma 
més sostenible i rendible de fer neteja d'aquest sotabosc tan preocupant 
com perillós i abandonat. 
 
� Reclamar la instal·lació de tanques sonores a l'autovia C-60 per 
solucionar la contaminació acústica que aquesta genera i que afecta al 
nucli urbà i ala fauna propera, però cal evitar que que aquestes portin el 
soroll a una altra part del territori on aquest també pugui ser perjudicial. 
 
� Construir connectors naturals, com ara al Collell, perquè els animals 
vagin de banda a banda sense risc de ser atropellats. 

 



 

1.4. Energia i aigua 
 
Actualment depenem de les grans companyies energètiques. Hem 
d'aconseguir una major autosuficiència energètica, i de km 0, per generar 
energies netes i renovables i, a la vegada, aconseguir un estalvi energètic. 
A més, a Argentona hi trobem zones infrail·luminades (la carretera del 
Cros) i zones suprail·luminades (Can Barrau i la Serralada del Litoral). 
 

...i proposem: 
 

� Dotar d'energia solar i biomassa els edificis municipals tot aprofitant 
les recursos que ens dóna el nostre entorn: clima mediterrani amb molt de 
sol. També hem de fer funcionar la piscina i altres equipaments municipals 
amb microplantes de biomassa forestal que provingui dels nostres boscos. 
 
� Planificar de nou l'actual il·luminació pública d'Argentona, començant 
amb una auditoria sobre l'eficiència energètica de la població. 
 
� Fomentar l'autogeneració individual i col·lectiva d'energia a través de 
subvencions i ajuts. 
 
� Aplicar el PAE (signat el 2012 per Argentona): educació ambiental, canvi 
d'electrodomèstics, etc. Aquests canvis haurien d'afectar tant l'Ajuntament 
com la ciutadania. Hem de fomentar un consum responsable i també crear 
ajudes a les famílies perquè facin canvis relacionats amb l'estalvi d'energia. 
Per a tot això són bàsiques les campanyes de sensibilització i 
conscienciació ciutadana. 

 



 

1.5. Residus 
 
Hem de reduir i reutilitzar la gran quantitat de residus que actualment 
generem perquè les deixalles no es poden reciclar eternament: com més 
es reciclen, de menys qualitat són. A més, els comerços deriven el cost 
de gestionar aquests residus al consumidor. Així doncs, hem 
d'aconseguir assolir l'objectiu de residu zero i, també, aconseguir la 
desaparició de l'ús de les bosses de plàstic.  
 

...i proposem: 
 

� Crear un centre municipal de compostatge per aprofitar els residus 
orgànics de la població. 
 
� Estendre a tot el municipi la recollida de brossa porta a porta per 
fomentar i facilitar que totes les vivendes separin més eficaçment els propis 
residus. 
 
� Promoure la utilització de bosses reutilitzables i carmanyoles a l'hora 
d'anar a comprar. D'aquesta manera evitarem generar uns residus 
d'embalatge absolutament innecessaris i aconseguiriem anar reduïnt fins a 
fer desaparèixer les bosses de plàstic. 
 
� Conscienciar la població de la importància del reciclatge, reduint les 
sancions per equivocació i potenciant una bona tasca pedagògica. Hem de 
fomentar campanyes de reducció de residus als ciutadans i també als 
comerços. 
 
� Explorar eines per tal de fomentar el consum responsable i local. 

 



 

1.6. Mobilitat 
 
A Argentona hi fa falta transport públic, tant urbà com interurbà. El pla de 
mobilitat que s'ha realitzat només ha tingut en compte els cotxes i no el 
foment de la mobilitat sostenible.   
 

...i proposem: 
 

� Ampliar els horaris de l'autobús de la línia Argentona-Mataró i 
modificar-ne els recorreguts perquè passin per l'estació de tren de Cabrera 
de Mar. 
 
� Posar microbusos urbans per fer els desplaçaments interns. 
 
� Millorar el servei d'autobusos que connecta amb la UAB (Universitat 
Autònoma de Barcelona) amb increment de freqüència horària i disminució 
de tarifes. 
 
� Aconseguir que baixin les tarifes del transport públic i/o la creació 
d'una nova targeta de transport. 
 
� Fomentar la utilització dels cotxes sostenibles i, a la vegada, aplicar 
una taxa als vehicles més contaminants (amb l'excepció dels qui pertanyin 
a persones sense recursos). 
 
� Dissenyar aparcaments gratuïts fora del centre d'Argentona per tal de 
fomentar els desplaçaments a peu. 
 
� Millorar l'actual carril bici del Cros adequant-ne l'espai i il·luminant-lo 
com cal. A la vegada, crear nous carrils bicis que afavoreixin els 
desplaçaments interurbans  i també els urbans en bicicleta. 
 
� Preveure l'arribada del tren orbital a la vila. 



 

2. MODEL URBÀ 
 
L’urbanisme ha de servir com a eina de transformació social i 
cohesió territorial, sempre tenint en compte la participació 
ciutadana per a la presa de les decisions que ens permetin definir 
conjuntament en quin model de poble volem viure. Des de la CUP, 
defensem que tothom disposi d’un habitatge digne, evitant 
l’especulació i l’existència d’habitatges buits. 
 



 

2.1. Urbanitzacions de baixa densitat 
 
Un percentatge elevat d’habitants d’Argentona viu actualment en 
urbanitzacions de baixa densitat fora del nucli urbà consolidat. Es tracta 
d’urbanitzacions d’habitatges unifamiliars que han generat una ocupació 
extensiva del territori i una forta dependència del vehicle privat per a 
garantir els desplaçaments.  Els principals impactes que generen són la 
impermeabilització del sòl, un elevat consum energètic i de l’aigua, un 
increment del risc d’incendi forestal per la proximitat d’aquestes 
urbanitzacions amb el bosc i la degradació del paisatge. A més cal afegir 
que l’especialització morfològica per usos estrictament residencials va de 
la mà d’una segregació social del territori en funció dels preus de 
l’habitatge. Així doncs, cal que des dels poders públics es creïn polítiques 
urbanistiques per afrontar els reptes que l’existència de les 
urbanitzacions suposa abans d’un futur envelliment de la seva població, la 
manca de serveis de proximitat necessaris o abans que un possible 
escenari d’escassetat energètica suposi un problema agreujant. 
 

...i proposem: 
 

� Ordenar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics i dotar-les 
d’infraestructures i els serveis més bàsics. 
 
� Facilitar el procés de retorn al nucli urbà als habitants de les 
urbanitzacions a través d’ajuts a les persones majors de 65 anys per 
facilitar el canvi de residència i abandó de les seves respectives parcel·les. 
 
� Reduir la seva superfície en les zones on això sigui possible i revisió 
dels terrenys urbanitzables per revertir-los a la seva condició anterior de sòl 
no urbanitzable. 

 



 

2.2. Veïnats 
 
Argentona està configurada per diversos nuclis de poblacions de 
tipologies força diverses fora del centre urbà del municipi. Des de la CUP 
som conscients que hi ha un fort sentiment de pertinença i identitat dels 
habitants que conformen aquests espais, però que a la vegada cal 
afavorir la comunicació i participació entre aquests i el centre urbà del 
poble de manera recíproca. Entenem que són un potencial 
descohesionador les diferències de renda acusades entre parts del 
territori i la segregació espacial clara entre classes socials que pot 
derivar-se de la fragmentació de les trames urbanes. La manca 
d’ordenació i planejament d’aquests espais, així com el deteriorament de 
certs usos del sòl, ha fet que sovint s’hagi generat una degradació del 
paisatge i de l’entremat urbà. 
 

...i proposem: 
 

� Crear un consell de barri o entitat inframunicipal pel veïnat de Sant 
Miquel del Cros per tal de millorar la seva autonomia i autogestió. 

 
� Reduir les tarifes del transport públic pels trajectes de Sant Miquel del 
Cros al centre de la vila. 

 
� Delimitar de manera acurada els usos del sòl dels veïnats i protegir i 
prioritzar els usos agrícoles enfront dels especulatius. 

 
� Dur a terme tasques de manteniment i neteja de les zones properes a 
àrees industrials. 

 
� Millorar els accessos dels veïnats amb el nucli urbà per tal d’afavorir la 
comunicació entre aquests. 

 



 

2.3. Urbanisme 
 
Des de la CUP defensem un model de ciutat compacta  i diversa, on cada 
una de les seves parts presenti un grau de complexitat, barrejant amb 
l’activitat residencial els equipaments, comerç, indústria, infraestructures 
i serveis. Una ciutat dinàmica i intensa, complexa i socialment 
cohesionadora. 
  
 
 



 

2.3.1. Creixement urbanístic 
 
El futur POUM d’Argentona, s’argumenta sobre l’especulació que les 
previsions de l’evolució demogràfica del municipi aniran a augment fins a 
arribar als 18.000 habitants. Aquesta previsió no coincideix amb la 
tendència de procés d’urbanització actual de concentració de la població 
a les grans ciutats. Creiem que en cas que hi hagi un creixement 
significatiu, aquest haurà de ser en densitat i no  en expansivitat. 
 

...i proposem: 
 

� En cas d’un hipotètic creixement, apostarem claramament per un 
creixement compacte intentant no urbanitzar nous territoris i fomentant 
les normatives per tal de créixer en densitat. 

 
� El sòl no urbanitzable s’ha de preservar i, si cal, revertir la qualificació 
d’aquell sòl urbà o apte per urbanitzar fruit de la bombolla immobiliària que 
avui resulta innecessari. 

 
� Desclassificar sòls impulsant que no s’urbanitzin i que la consideració 
d’urbanitzable o urbà, reverteixi a rústic (no urbanitzable) quan, passat el 
termini per a la seva transformació, restin pendents d’urbanitzar.  

 
� En cas de construcció de nous habitatges, potenciarem que siguin de 
tipus bifamiliars. 

 
� Apostar per un urbanisme sostenible evitant la proliferació de zones de 
baixa densitat. 

 
� Els processos urbanístics hauran de ser participatius, consensuats i 
informats. 

  



 

2.3.2. Espai públic 
 
L’espai públic ha de ser un espai integrador, generador de col·lectiviats i 
complicitats i ha de parar especial atenció a l’ambient natural, la neteja, el 
mobiliari, la il·luminació que contempli l’estalvi energètic, el manteniment 
contra la degradació i la supressió de barreres que generen percepcions 
d’aïllament, amb actuacions que fomentin el contacte entre les persones. 
Creiem que l’espai públic i el seu domini no és solament un espai de pas, 
sinó  també un factor essencial per l’exercici dels drets socials, culturals, 
econòmics i polítics. Apostem per un espai comú, multifuncional i 
integrador entre els diferents col·lectius i usuaris.  
 

...i proposem: 
 

� Auditoria de la despesa energètica i planificació cap a un model 
d’eficiència energètica. Aquests projectes hauran de tenir en compte els 
edificis municipals i la infraestructura d’enllumenat públic, plantejant 
models de major eficiència energètica i ús d’energies alternatives. 

 
� Establir mecanismes de participació popular en la planificació, 
adoptant un pla de participació ciutadana el més participatiu, plural i 
dialogant possible. 

 
� Aplicar paràmetres d’accessibilitat universal tant en l’entorn urbà com 
en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres 
arquitectòniques urbanístiques i de comunicació. 

 
� Recuperar l’espai de Can Doro, alliberant bona part dels aparcaments i 
a través d’un procés participatiu i consensuat que servirà per decidir quin 
ha de ser l’ús que se li vulgui atorgar en un futur. 
 
� Crear una prioritat invertida a tot el centre d'Argentona, o sigui, 
anivellar els carrers per donar prioritat als vianants i ciclistes respecte dels 
vehicles motoritzats, amb la qual cosa estarem reduint la velocitat del 
trànsit i fomentant els desplaçaments a peu i en bicicleta. 
 



 

2.3.3. Habitatges 
 
Des de la CUP d’Argentona creiem que el dret a un habitatge digne és un 
dret que correspon a totes les vilatanes i a tots els vilatans d’Argentona. A 
nivell local, des dels anys 90 que el nostre municipi no disposa 
d’habitatges de protecció oficial. Així doncs, apostem per una intervenció 
valenta i una regularització estricta del mercat de l’habitatge. Cal 
promoure el lloguer i la construcció d’habitatges de protecció oficial i 
social (aquests últims destinats a les classes més baixes que no poden 
assolir els costos de l’habitatge de protecció oficial), així com noves 
formes d’accés, tinença, gestió i relació d’aquests. 
 

...i proposem: 
 

� Creació d’un cens d’habitatges buits, posant especial atenció a 
l’actualització dels titulars per evitar l’evasió d’aquells que els han obtingut 
a través d’execucions hipotecàries. 
 
� Construir habitatges de protecció oficial controlant que per les noves 
construccions, es reservi el 20% dels metres horitzontals per habitatges de 
lloguer social en construccions de mes de 2.500 m2 i destinant el sòl 
urbanitzable públic –més enllà del destinat a equipaments municipals 
únicament per construir habitatges d’aquestes característiques. 
 
� Tornar a apostar, a nivell municipal, pel model Andel - model 
cooperatiu segons el qual la propietat dels habitatges sempre resideix en 
mans de la cooperativa i on els seus socis gaudeixen d’un dret d’ús 
indefinit amb un lloguer tou- i fomentar la creació d’habitatge de protecció 
oficial i social. 
 
� Impulsar la creació de cooperatives d’habitatge, enteses des d’una 
perspectiva cooperativa comunitària amb l’objectiu de facilitar l’accés a 
l’habitatge als ciutadans amb nivells de renda baixos i per a la gent gran. 
 
� Afavorir la creació d’un parc públic d’habitatges de lloguer social. 
Aquest es podrà donar mitjançant promoció pública, o bé privada. 
L’Ajuntament haurà d’arribar a acords amb les entitats financeres perquè 
part de la inversió social de les seves fundacions s’inverteixin en la creació 
d’aquest parc d’habitatges de lloguer de baix cost. 
 
� Penalitzar fiscalment els habitatges buits. 
 
� Creació de comissions paritàries entre afectades - PAH (Plataforma 
d’Afectats per la hipoteca), associacions de veïns, municipis i propietaris 
per evitar els desnonaments. 
 
� Garantir suport en els casos de desnonament i assetjament immobiliari. 



 
� Prohibició de venda de sòl públic. 
 
� Fomentar la rehabilitació i la renovació d’habitatges ja existents, per tal 
d’evitar la construcció en terrenys que actualment no estan urbanitzats. 
 
� Garantir el subministrament d'aigua i energia a tots els habitatges del 
territori. 
 
� Modificar la fiscalitat del sòl, actualitzar periòdicament el cadastre en 
quan valors del sòl i titularitats. Aplicar l’IBI amb tot rigor, tot i desgravant la 
primera residència. I canviar la política de subvenció a la compra de 
l’habitatge, per la de suport a aquelles persones amb baix poder adquisitiu 
per a l’obtenció d’aquest, ja sigui de compra com de lloguer. 
 
� Elaborar un pla local l’habitatge. En aquest document s’haurà de 
definir la política del sòl a utilitzar des de la institució, així com, la política 
administrativa (impostos, ajudes,etc.) a desenvolupar. També s’hauran de 
definir les diferents tipologies d’habitatge protegit; habitatge de protecció 
oficial, habitatge de promoció pública, habitatge social... així com el règim 
d’adjudicació: compra, lloguer... i la forma de finançament: públic, privat. 

 
� Crear una Borsa d’Habitatges municipal per facilitar el lloguer i la 
compravenda d’habitatges, evitant intermediaris. 

 

 

 

 



 

3. MODEL ECONÒMIC 
“Perquè el repartiment de la riquesa és el que diferencia ser 

d’esquerres a ser de dretes” 

Després dels seus pitjors anys, la crisi segueix afectant durament 
Argentona, encara que alguns partits polítics volen fer creure’ns 
que ja és cosa del passat. No ha estat una anècdota o un error del 
sistema, sinó l'expressió més aguda del capitalisme. La història ens 
ha ensenyat que les crisis són inevitables si depenem d'unes 
polítiques econòmiques que es recolzen sobre el lliure mercat, i és 
per això que és el moment de la ruptura. 
 
Ara és l'hora de fer que el poble governi sobre els seus diners i els 
seus béns, de començar a fer realitat un model econòmic alternatiu 
a pobles i viles; que se centri en el bé comú, que enforteixi el sector 
públic, que es deslligui de les grans empreses i multinacionals, que 
acompanyi un nou ressorgiment del cooperativisme i, més enllà de 
tot, que no permeti que ningú més passi gana. És la responsabilitat 
que tenim, fer-nos solidaris i solidàries, cooperar colze a colze, fent 
front a l’egoisme i l'individualisme que ens han regalat empresaris, 
banquers i governants. 



 

3.1. Economia 
 
Argentona és bàsicament una vila residencial on no hi ha gaire oferta ni 
comercial ni industrial. La majoria de gent treballa i va a comprar a fora 
perquè hi troben més varietat d'oferta i a un preu més ajustat. És 
necessari dinamitzar comercialment el centre d’Argentona, especialment 
els mercats,  i intentar que sigui més autosuficient (o sigui, no dependre 
tant de fora). Defensem que l'economia estigui al servei de les persones 
per evitar models hiperconsumistes. 
 

...i proposem: 
 

� Planificar estratègicament, mitjançant plans locals, per potenciar 
sectors emergents a partir de la igualtat i la justícia social, amb treball 
de qualitat, diversificat i sobre la base d'una economia al servei de les 
persones. 
 
� Implicar el màxim d'agents socials i econòmics del territori mitjançant 
taules contra la crisi per superar una realitat que afecta un gran nombre 
de capes de la població. 
 
� Promoure l’autogestió mitjançant la creació de cooperatives, com a 
mitjà i fi  econòmic, per tal de garantir els drets socials. 
 
� Convertir el sector públic en estratègic amb la participació, en la gestió, 
dels treballadors i les treballadores, i amb el desenvolupament de 
l’economia de responsabilitat social. Aturar qualsevol procés de 
privatització d'aquest sector. 
 
� Defensar els treballadors i treballadores d’empreses locals davant les 
deslocalitzacions. 
 
� Defensar els drets dels consumidors mitjançant de la creació 
d’agrupacions de consumidors. 
 
� Fomentar els mercats locals i el petit comerç, tot evitant l’establiment 
de grans empreses comercials. 
 
� Dinamitzar la zona de la Plaça de l’església i facilitar llicències de bars i 
restaurants. 
 
� Reduir la burocratització dels tràmits relacionats amb les empreses 
per facilitar-ne l’assentament al municipi. 
 
� Implantar la tramitació electrònica en tràmits relacionats amb les 
empreses. 



 
� Donar suport als treballadors i treballadores autònomes perquè 
puguin accedir a recursos financers a través de la mediació de l’Ajuntament 
amb els bancs. 
 
� Perseguir les indústries il·legals, els falsos autònoms, el treball sense 
contracte, la discriminació de gènere i l'explotació d’immigrants sense 
papers. 
 
� Disminuir la dispersió de les zones industrials perquè n'hi ha algunes 
que estan sobredimensionades. 

 



 

3.2. Municipalitat 
 
Actualment, tot i ser l’administració més propera a la ciutadania, els 
municipis tenen poc poder real, malgrat que gestionen molts serveis. Però 
un nombre important d’aquests serveis no els porta el mateix ajuntament 
sinó que estan externalitzats i són difícils de controlar. Per a la CUP, 
l’ajuntament ha de tenir un paper rellevant en el poble, o sigui que cal 
tornar a gestionar directament diversos serveis externalitzats ja que no es 
poden subjectar certs serveis bàsics a la llei de l'oferta i la demanda. 
També fóra convenient mancomunar diverses prestacions amb 
ajuntaments pròxims per reduir costos i afavorir la cooperació lliure entre 
municipis. 
 

...i proposem: 
 

� Pressionar les institucions supramunicipals per augmentar les 
competències locals i els recursos dels municipis. 
 
� Controlar estrictament els contractes externs i no renovar, com a criteri 
general, cap concessió, ni concedir-ne de noves. 
 
� Municipalitzar la gestió de l’escola bressol, la companyia d’aigües, i els 
serveis de jardineria, neteja i funerària. En cas de no ser possible, afavorir 
les empreses que tenen en compte la responsabilitat social per evitar 
adjudicar-les a macroempreses. 
 
� Estudiar i proposar serveis que puguem mancomunar amb els 
municipis veïns. 
 
� Afavorir les empreses del poble mitjançant l’atorgament dels 
contractes menors que no vagin per concurs públic. 
 
� Convertir l'Ajuntament en un referent de drets laborals. 
 
� Reduir la burocratització mitjançant la tramitació electrònica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.3. Finançament 
 
El problema del finançament local no està gens ben resolt. L’única solució 
que ha donat el govern espanyol és recentralitzar molts dels serveis que 
fins ara donava l’ajuntament. Però aquesta no és la solució, sinó que 
l’objectiu ha de ser  reduir el deute i augmentar els ingressos sense reduir 
ni empitjorar la qualitat dels serveis. És necessari que qui tingui més 
pagui més, perquè els beneficis d’uns quants es puguin repartir entre tota 
la societat argentonina. També és bàsic revisar l’actual deute de 
l’ajuntament mitjançant auditories ciutadanes per saber quina part 
d'aquest deute és il·legítim. 
 

...i proposem: 
 

� Establir impostos municipals progressius, segons el principi de 
capacitat de pagament (qui més té més ha de contribuir), com per exemple 
incrementar l’IBI a les grans propietats o augmentar l’impost de circulació 
als vehicles de gamma alta. 
 
� Lluitar perquè, a nivell nacional, es faci el reglament per imposar un 
recàrrec de l’IBI als habitatges buits. 
 
� Bonificar les persones en risc d’exclusió mitjançant la reducció dels 
principals impostos municipals. 
 
� Suprimir taxes en serveis essencials. 
 
� Reauditar i renegociar el deute mitjançant les auditories ciutadanes 
municipals del deute (processos participatius). 
 
� Lluitar contra el frau fiscal implantant, per exemple, controls fiscals i 
revisant les exempcions de l’Impost sobre l’Activitat Econòmica (IAE). 
 
� Promoure una despesa pública racional que eviti grans construccions i 
que permeti destinar els recursos a necessitats socials bàsiques, com 
l’educació i la sanitat. 
 
� Suprimir serveis que no siguin necessaris, fent prèviament un estudi 
de la viabilitat dels serveis. 
 
� Finançar les municipalitzacions mitjançant els recursos que es paguen 
a les empreses subcontractades. 
 
� Estudiar la creació d’una caixa municipal amb l’emissió de bons que 
permetin reduir la dependència pública amb el sector bancari. 
 



� Treballar amb bancs i caixes amb valors alternatius i de 
responsabilitat social, entitats que utilitzen els diners d’estalviadors i 
inversors per fomentar empreses i projectes de l’economia real (sectors 
socials, culturals o mediambientals), en lloc de relacionar-nos amb models 
de banca que desnonen als ciutadans. 

 
 



 

3.4. Cooperativisme 
 
Encara que no totes tenen consciència social ni pertanyen als 
treballadors i les treballadores, les cooperatives són una alternativa al 
sistema capitalista ja que les decisions no les pren una minoria sinó que 
pertanyen a tothom. Hem de potenciar el paper de les cooperatives i les 
empreses amb responsabilitat social  per canviar el model capitalista. De 
manera que cal donar suport a la creació de noves cooperatives, 
promoure que tinguin avantatges als concursos públics, que puguin 
gestionar serveis municipals i que aportin fons socials de les arques 
municipals. 
 

...i proposem: 
 

� Crear un Pla de foment de les cooperatives per incentivar l'ocupació 
en l'economia social i cooperativista a nivell local. 
 
� Estimular la creació de cooperatives mitjançant el SEMPRE (cursos, 
bonificacions fiscals, etc.). 
 
� Fer que, en els plecs de condicions a les contractacions públiques, es 
donin punts a les cooperatives o a empreses amb responsabilitat social. 
 
� Contractar cooperatives per desenvolupar activitats de caire cultural o 
de medi ambient. 
 
� Donar ajuts i/o cedir locals a les cooperatives. 
 
� Crear un fons municipal per a l’economia social i cooperativa. 



 

3.5. Igualtat d’oportunitats 
 
Molts cops les politiques d’ajuda dels ajuntaments als ciutadans són 
purament de caire assistencial. El servei d'ajudes ha de ser una mesura 
d'emergència davant de situacions de misèria i marginalitat, però el gran 
objectiu és superar la precarietat i promoure l'autonomia de les persones. 
S’ha de combatre l'exclusió social amb una ciutadania solidària i 
conscient, tant dels seus privilegis com de les seves precarietats. 
 

...i proposem: 
 

� Treballar estratègies concretes a través de la integralitat, 
transversalitat i treball en xarxa amb tot el conjunt d'actors que operen 
fomentant la igualtat d'oportunitats i la cohesió social al territori. 
 
� Oferir recursos per ajudar a les persones, però defugint les polítiques 
purament assistencialistes, sinó dotant d'eines en competències 
psicosocials, generar vincles a la xarxa de recursos pròpia o de comunitat, 
etc. 
 
� Fer campanyes per sensibilitzar i conscienciar a les argentonines i 
argentonins de les situacions en què es poden trobar persones o famílies 
del municipi, i de la importància de generar xarxes de solidaritat i 
d'intercanvi, així com espais familiars.  
 
� Fer estudis transparents i participatius sobre les feines domèstiques i 
l'equitat d'homes i dones en l'àmbit laboral, per tal de detectar quines són 
les principals línies en què es pot treballar. 
 
� Conciliar els àmbits laboral i familiar entre les empreses del municipi 
mitjançant el SEMPRE, i realitzar accions per a que s'apliquin també als 
treballadors i les treballadores municipals. 

 

 



 

4. MODEL SOCIAL 
 

Argentona és un municipi on molts de nosaltres podríem pensar 
que s’hi viu molt bé i on, aparentment, les desigualtats socials no 
són gaire elevades. Però, en massa casos, l'actual sistema no 
deixa que bona part de nosaltres puguem tirar endavant per falta 
d'oportunitats laborals, per les dificultats de trobar un habitatge 
digne, per alimentar-nos correctament o també perquè som 
víctimes d'una manca d'assistència sociosanitària de proximitat. 
Ens molts casos ens trobem en situacions que ja s'han tornat 
quotidianes i que ens han fet creure que ja no es poden 
transformar. Així doncs, per preparar el canvi de model social, cal 
eliminar progressivament l’assistencialisme i potenciar l'autonomia 
de les persones, la participació de la comunitat i el compromís de 
l'ajuntament a fer-ho possible. 
 



 

4.1. Serveis socials: pobresa energètica, alimentació i 
serveis bàsics 
 
En l'àmbit dels serveis socials i bàsics, qualsevol cosa no és millor que 
res. Defensem que les accions, els recursos i les estratègies, com el 
suport per trobar feina o habitatge, es fonamentin en la promoció de 
l'autonomia de les persones. Així doncs, caldrà frenar de manera 
col·lectiva les situacions de vulnerabilitat perquè no es tracta només de 
parar el xoc sinó de treballar perquè totes les argentonines i argentonins 
puguem tenir una vida digna. 
 

...i proposem: 
 

� Lluitar contra la pobresa energètica, partint de la base que a cap llar 
argentonina no se li poden privar els recursos bàsics de llum, gas i aigua. 
Per tant, volem garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics 
ni d'aigua corrent a les famílies amb dificultats econòmiques, a no ser que 
els serveis socials indiquin el contrari. Una acció per pressionar les 
companyies pot ser que els contractes que l'ajuntament signi amb 
aquestes empreses es condicionin a cobrir, amb els seus beneficis, una 
part de la pobresa energètica del municipi. 
 
� Impulsar el dret a l’alimentació com a dret inalienable. Donar suport a 
iniciatives  autogestionades de producció alimentària en horts urbans i de 
distribució alternativa. 
 
� Donar suport a bancs d'aliments que no es concebin des d'una 
perspectiva merament caritativa, sinó que es concebin com a xarxes de 
suport mutu per fomentar la implicació, en la gestió d'aquestes iniciatives, 
de les persones que se'n beneficien. 
 
� Aturar el malbaratament alimentari, començant per identificar els llocs 
on es llença el menjar, i habilitar circuits per reaprofitar-lo. I donar suport, en 
forma de mocions i cessions d’espais, a iniciatives comunitàries contra el 
malbaratament alimentari (per exemple, les Xarxes d’Aliments). 
 
� Crear menjadors socials comunitaris, sobretot per a gent gran, i 
incrementar els serveis d'atenció domiciliària per a persones amb 
dependències. 
 
� Actuar contra els desnonaments, assessorar els afectats, donar-los 
suport quan negociïn amb els bancs i assistir psicològicament les famílies o 
persones desnonades. 
 
� Fer un Pla d’Habitatge per censar els pisos i cases buides al municipi, 
potenciar el lloguer social i promoure la masoveria urbana. 



 
� Facilitar a les persones amb malalties mentals i altres col·lectius amb 
risc d’exclusió social l’accés al treball i al lleure, espais i recursos, esports, 
etc. 
 
� Lluitar contra les barreres implícites d’accés als serveis socials de les 
persones en situació administrativa irregular. 
 
� Teixir xarxes de suport mutu en forma d’assemblea de persones 
aturades i treballadores precàries per a fomentar el seu empodarament, 
l'intercanvi de coneixement i de recursos. 
 
� Impulsar polítiques comunitàries d'atenció a la dependència i de 
solidaritat veïnal, posant una atenció especial a la gent gran, ja que es 
detecten força casos,  tot i que no siguin gaire visibles, de vulnerabilitat. 
 
� Mantenir una relació fluïda amb totes les entitats que treballen contra la 
pobresa (Càritas, Creu Roja...). 
 
� Potenciar la Comissió Social, integrada pels Serveis Socials, els 
centres educatius i Joventut, perquè creiem que només amb aquesta 
coordinació és possible incidir eficaçment en l'atenció d'infants i 
adolescents. 
 
� Detectar els recursos, espais o serveis on cal introduir ajudes o beques 
per tal de que tothom tingui accés a activitats, formació, lleure educatiu, 
etc. 
 
� Mantenir i potenciar el Centre Obert l’Esquirol existent al Cros.  

 



 

4.2. SANITAT 
 
Els darrers anys de crisi econòmica han afectat molt el model sanitari i és 
necessària la implicació de tot el municipi per recuperar i millorar els 
serveis sanitaris i sociosanitaris que donen resposta a les necessitats que 
tothom té. Cal defensar, doncs, uns serveis públics, universals i de 
qualitat per tal de millorar la nostra qualitat de vida a totes les edats. Per 
això defensem un ús correcte dels recursos que afecten directament les 
persones malaltes, la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda... 
També creiem que és tan essencial promoure la medicina preventiva com 
potenciar els hàbits de vida saludable. 
 

...i proposem: 
 

� Facilitar que l’accés físic al CAP així com les connexions amb 
l’Hospital de Mataró i centres sociosanitaris (centres de dia, residències 
geriàtriques, centres de salut mental...) perquè no sigui un impediment per 
a ningú.  
 
� Recuperar el servei d'urgències 24 hores al CAP d'Argentona perquè 
ens cal tenir serveis sanitaris de proximitat. 
 
� Millorar el pressupost i els recursos dels serveis socials per detectar els 
problemes sociosanitaris que, en ocasions, no són visibles. 
 
� Sensibilitzar comerços, menjadors, escoles, bars, restaurants, etc. de la 
importància d'oferir productes aptes per a persones amb al·lèrgies i/o 
intoleràncies alimentàries, com les celíaques o intolerants a la lactosa, entre 
d'altres, per tal de facilitar-los l’alimentació. 
 
� Potenciar la millora de qualitat de vida de la gent gran perquè 
envelleixin saludablement, a través d’una alimentació sana i equilibrada. 
 
� Fomentar una educació de la salut i d’hàbits saludables en àmbits 
com l'esport, el lleure, l'alimentació i la salut laboral a les empreses. Oferir 
formació a les famílies sobre l’educació per a la salut en la infància i 
l’adolescència. 
 
� Donar suport i potenciar la creació d’associacions de familiars i 
malalts (Alzheimer, càncer...), facilitant-los l’accés a llocs de reunió, oferint 
formació específica i promovent la col·laboració amb professionals 
especialistes. 
 
� Millorar l’educació sexual que reben, sobretot, les persones joves, 
incidint en la prevenció dels embarassos no desitjats i en els riscos que 
comporten les malalties de transmissió sexual, com el VIH. Cal oferir des de 



les institucions sanitàries un servei potent d’assessorament i informació 
sobre la sexualitat i promoure la dispensació gratuïta de preservatius en 
espais juvenils. 
 
� Facilitar, des de l’ajuntament, el suport de mediadors interculturals i 
treballadores socials que ajudin a detectar problemes sociosanitaris i a 
resoldre conflictes assistencials i socials a causa de les diferències culturals 
o religioses. 
 
� Establir protocols sanitaris per a la diversitat funcional, adreçats a 
persones amb malaltia mental. 
 
� Potenciar els serveis d’assistència sanitària i psicopedagògica a les 
escoles i instituts, per tal de cobrir totes les necessitats d’atenció i 
seguiment de tota la infància i adolescència del poble.  



 

4.3. Cohesió social i noves argentonines i argentonins 
 
La situació actual ens mostra que, en moltes ocasions, necessitem 
refermar la nostra identitat i que a la vegada tenim l'oportunitat de 
compartir molt amb persones d'altres cultures. Són dos aspectes 
aparentment contradictoris, però en realitat es complementen: en la 
mesura que ens fem càrrec que entre nosaltres hi ha molta diversitat 
cultural, és a dir, que ens obrim a conèixer-la, més probabilitats tindrem 
que les persones nouvingudes vulguin interessar-se pel lloc on han 
començat una nova vida. Està més que demostrat que les barreres mai no 
han solucionat res, sinó que, al contrari, sempre embruten la convivència. 
O sigui que la cohesió social i el treball col·lectiu és un dels eixos 
vertebradors del nostre programa, perquè així es potencia el sentiment de 
pertinença argentoní i s’uneix el nostre teixit social basant-nos en la 
reciprocitat, la dignitat i la participació de les persones que han decidit 
venir a viure al poble. Defensem, doncs, eradicar qualsevol posició racista 
i xenòfoba per garantir la convivència. 
 

...i proposem: 
 

� Crear un pla d'acollida per a les persones nouvingudes a Argentona, 
per tal d'informar-les dels recursos existents i saber com utilitzar-los. 
Facilitar-los un bon coneixement del poble generarà, des de l'inici, el 
sentiment de formar-ne part. En el cas que les persones nouvingudes 
vinguin de l'estranger caldrà adaptar els recursos informatius del circuit 
d'acollida als principals idiomes d'on provenen i acompanyar-los durant el 
primer contacte amb la llengua catalana. 
 
� Denunciar la il·legalitat de les possibles propostes que neguin a la 
població immigrada el dret d'empadronar-se. En conseqüència, 
potenciarem campanyes d'empadronament, incloses les persones sense 
sostre, per tal que tothom pugui accedir a tots els drets socials. 
 
� Potenciar les polítiques socials i comunitàries que es treballen al 
municipi, com el Pla de Barris del Cros. 
 
� Conèixer les tradicions de les diverses cultures d'origen dels nous 
argentonins per tal d'intercanviar experiències i enriquir-nos mútuament. 
 
� Evitar la concentració d’immigrants només en determinades zones ja 
que la formació de guetos entorpeix la inclusió social i les relacions entre 
nouvinguts i autòctons. 
 
� Vetllar per la transparència en l’adjudicació de beques i ajudes socials 
per tal d’evitar els falsos rumors que genera el desconeixement dels criteris 



amb què s’atorguen. Rebutgem frontalment els debats populistes i 
xenòfobs que massa vegades es produeixen quan es parla d’immigració. 
 
� Exigir la igualtat de tracte dels immigrats en els drets laborals i salarials 
a les empreses que contractin amb l'ajuntament. 

 



 

4.4. Esports 
 
Molts cops veiem l’esport des d’una visió únicament competitiva i 
professional. Des de la CUP d’Argentona considerem que és 
imprescindible promocionar l’esport, però el nostre criteri és contemplar-
lo com a eina per fomentar els bons hàbits, el treball en equip i la cohesió 
social, entre d’altres raons perquè es pot practicar a qualsevol edat. 
L’esport, el joc, en definitiva, és una gran oportunitat per educar els valors 
de la cooperació, la complicitat, l’esforç, l’autoorganització i la solidaritat.  
Per fer esport cal tenir espais (xarxa de camins, carrils bici...) i 
instal·lacions dignes, però no veiem la necessitat de construir costosos 
equipaments nous. Ens sembla millor donar suport econòmic als nens i 
nenes que vulguin apuntar-se a un club argentoní en el cas que les seves 
famílies passin per dificultats econòmiques.  
 

...i proposem: 
 

� Tenir equipaments dignes i de qualitat per practicar els esports d’equip. 
 
� Disposar de rutes marcades i en bon estat per a poder anar a córrer, 
caminar o en bici de manera segura, tot gaudint dels racons paisatgístics 
d'Argentona. 
 
� Evitar construccions esportives faraòniques de cost prohibitiu. 
 
� Fer corresponsables dels equipaments esportius els clubs que els 
utilitzen. 
 
� Treballar conjuntament i coordinadament entre els clubs esportius i els 
agents educatius del municipi. 
 
� Potenciar l'esport entre persones adultes i la gent gran. 
 
� Promocionar l'esport femení. 
 
� Obrir el màxim d'hores possibles tots els espais municipals aptes per 
a l’esport perquè democratitzar la pràctica esportiva ha de ser una prioritat. 
En conseqüència, proposem l'obertura dels patis de totes les escoles fora 
de l'horari lectiu, així com establir convenis amb el Centre Parroquial o amb 
els responsables de pistes de tennis del municipi, com les de Madà o 
d’altres veïnats, perquè estiguin a l'abast de tota la població. 
 
� Crear la campanya “Cap infant sense pilota” amb l’objectiu que tots 
els nens i nenes amb dificultats econòmiques puguin practicar l’esport que 
vulguin. 
 



� Fomentar l’esport base per tal de treballar, conjuntament amb infants i 
joves, les pràctiques que promouen els valors d’equip i tots aquells que 
converteixen l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu. 
 
� Promoure i recuperar els jocs i esports tradicionals que fomenten la 
cohesió de la ciutadania i que funcionen, alhora, com a punt de trobada. 

 



 

4.5. LLUITA CONTRA EL PATRIARCAT 
 
Les conseqüències de les retallades en serveis i drets socials han tingut 
un pes implacable en l'emancipació de moltes dones argentonines perquè 
els és gairebé impossible reconciliar la seva vida laboral i la personal. Cal 
afrontar decididament aquestes situacions a través de mocions i accions 
col·lectives. Un dels punts principals del programa és centrar la mirada en 
el reconeixement dels sabers de les dones per poder lluitar contra la 
discriminació social, tant pública com privada. 
 

...i proposem: 
 

� Presentar mocions sobre el dret a l'avortament als plens municipals 
per instar el Parlament de Catalunya a crear una llei pròpia. 
 
� Actuar, mitjançant protocols de prevenció, contra la violència de 
gènere. Denunciar tots i cadascun dels casos en què una dona mor 
assassinada (feminicidi). 
 
� Presentar mocions per evitar retallades i assegurar els serveis 
municipals que afecten especialment les dones més vulnerables. 
 
� Estudiar la municipalització dels treballs de cures (infants, gent gran, 
persones dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar) a través 
de bosses de persones aturades o sense prestació. 
 
� Atendre i oferir suport personalitzat, psicològic i jurídic, a les dones, a 
fi de promoure la seva autonomia i lluitar contra les desigualtats de gènere. 
 
� Fomentar la participació política i associativa de les dones, per 
acabar amb les desigualtats en la participació entre dones i homes. 
 
� Treballar sempre a través d'una visió transversal de gènere tant dins 
els plans i accions generats en les àrees de l’ajuntament com en les 
accions de col·lectius i associacions en què es treballin conjuntament. 
 
� Promoure programes de coeducació, enfocats a eradicar d'arrel la 
violència de gènere, per educar la infància en els valors de la igualtat, el 
respecte i la convivència. 
 
� Donar suport als col·lectius de lesbianes, gays, transexuals i 
bisexuals. 

 



 

4.6. Joventut 
 
Entenem que la gent jove és el motor d'inici de les mobilitzacions i canvis 
que cal atendre per fer visible la seva realitat i les alternatives que 
proposen per enriquir el nostre poble. En conseqüència, volem oferir-los 
espais públics de trobada, com els casals de joves d'Argentona i del Cros, 
els equipaments esportius, carrers i places per tal que hi puguin fer les 
seves activitats de participació política. A més, cal facilitar-los el dret al 
treball, donant-los suport i assessorament per combatre la precarietat 
laboral, així com el dret a l’habitatge, ajudant-los a emancipar-se de les 
seves famílies. 
 

...i proposem: 
 

� Promoure i potenciar les entitats joves, oferint recursos materials, 
fomentant el seu protagonisme al poble, escoltant les seves inquietuds i 
eliminant traves burocràtiques. 
 
� Crear comissions juvenils que treballin sobre diferents àmbits que 
afecten el conjunt del poble (esports, festes, cultura, etc.) i que van molt 
més enllà dels únics temes que, per prejudici, solen associar-se amb 
aquest col·lectiu. 
 
� Fomentar nous espais d’oci, sobretot nocturn, amb el propòsit que els 
joves no se sentin obligats a buscar oferta nocturna en d'altres poblacions. 
A més, cal promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó 
que tinguin com a objectiu fomentar la seva interelació. 
 
� Facilitar l’ús de l’espai públic, sense que els i les joves estiguin 
constantment afectats per ordenances de civisme que en forces ocasions 
no respecten els moments informals de trobada del jovent on es potencia la 
col·lectivitat, la identitat i el fet de realitzar accions conjuntes. 
 
� Aglutinar i donar suport als col·lectius i grups de joves que reivindiquen 
espais propis per desenvolupar les seves activitats, ja sigui mitjançant l’ús 
de l’espai públic, d’espais autogestionants, llogats o municipals. A més de 
millorar les actuals instal·lacions del Casal de Joves a la Velcro o, si no és 
prou factible, trobar un nou espai adaptat a les actuals demandes dels 
joves. 
 
� Donar suport i assessorament a les joves en situació de precarietat, 
prioritzar la contractació juvenil i la borsa d'ocupació jove, mitjançant el 
SEMPRE. 
 



� Participar de forma activa en la Xarxa TET (transició escola-treball), 
perquè ens permetrà oferir polítiques destinades a l’orientació i formació 
del col·lectiu jove en aquest moment crucial de la seva vida. 
 
� Recolzar els col·lectius i grups de joves que reivindiquen un habitatge 
digne, tant si és per ells com si ho reclamen per al conjunt de la societat, i 
que al mateix temps denuncien l’especulació immobiliària. Incloure la gent 
jove en una comissió d'habitatge municipal. 
 
� No deixar de donar importància en cap moment al Pla de drogues, ja 
existent, per tal de fomentar la vida sana entre el jovent element clau per al 
seu desenvolupament.  

 



 

4.7. Gent gran 
 
El nostre repte és treure el màxim profit possible de l’experiència de la 
nostra gent gran perquè coneixen el poble millor que ningú i encara 
poden actuar-hi de manera positiva. I com que considerem indispensable 
la seva contribució al canvi de model d'Argentona, volem que les 
argentonines i argentonins envelleixin activament mitjançant accions en 
què la cultura, el lleure, el coneixement, els serveis sociosanitaris  i les 
relacions intergeneracionals siguin el pal de paller.  
 

...i proposem: 
 

� Buscar un nou espai per al casal de la gent gran i adequar-lo perquè 
s'hi puguin dur a terme diverses activitats i usos. 
 
� Facilitar el retorn al nucli urbà de la gent gran i de les persones amb 
dependència que viuen, pràcticament aïllades i sense serveis bàsics, a les 
urbanitzacions. 
 
� Impulsar polítiques comunitàries d'atenció a la dependència i de 
solidaritat veïnal, posant un èmfasi especial a la gent gran. 
 
� Establir vincles entre la gent gran i les àrees d'educació i joventut per tal 
de dinamitzar les relacions entre les diferents generacions que conviuen al 
poble. 
 
� Emprendre un ampli ventall de cursos de formació i activitats destinats 
a la gent gran que recullin totes les inquietuds d’aquest col·lectiu tan 
heterogeni. 
 
� Vincular més directament la gent gran amb la vida política de la vila, 
impulsant la seva presència als consells de participació existents. 
 
� Promoure la jubilació activa de les vilatanes i vilatans d’Argentona, 
donant suport a associacions culturals i esportives autogestionades per la 
gent gran. 
 
� Implicar la gent gran en un cos d’agents cívics que puguin substituir la 
Policia Local en determinats actes de caràcter lúdico-cultural.  

 



 

4.8. Seguretat ciutadana 
 
Vivim en una societat que aguditza les condicions socials, i fa que molta 
gent visqui en situacions miserables. De vegades aquestes injustícies fan 
que hi hagi un clima d'inseguretat i fins i tot que hi floreixi la delinqüència: 
víctimes que atempten contra altres víctimes. La solució no és atacar 
aquestes víctimes, sinó resoldre els problemes d'arrel. Cal lluitar contra 
les injustícies per tal que ningú es vegi abocat a delinquir, però també cal 
fer grans inversions en educació perquè un poble culte i crític és molt 
menys vulnerable. D'altra banda, cal fer dels cossos de seguretat una 
institució propera, que no es fonamenti en l'autoritat i que defugi del 
paternalisme. 
 
També estem governats per unes institucions que juguen amb la por de la 
ciutadania per a justificar la repressió a diversos col·lectius. Ens estem 
acostumant a sistemes exagerats de control social, com les càmeres de 
vigilància o els controls policial, que fan créixer el nostre sentiment de 
por. I la por es combat trencant l'aïllament de la gent i enfortint la 
solidaritat entre tothom. Crear un clima de seguretat vol dir despertar 
consciències, fer que el carrer torni a ser del poble i que tothom se'l senti 
igual de seu, sense jerarquies. 
 

...i proposem: 
 

� Retirar armament com la pistola Taser (pistola elèctrica) de les patrulles 
de la Policia Local. En l’àmbit de la seguretat ciutadana, qualsevol símbol 
d’autoritat repressiva és un estímul negatiu que no afavoreix el tracte 
igualitari entre els i les agents de policia i la població. 
 
� Aturar la instal·lació del sistema videovigilància en l’espai públic perquè 
representa un atac a la privacitat. 
 
� Revisar la planificació horària del cos de la Policia Local per tal de 
garantir una atenció policial i d’emergència que arribi al centre urbà i a totes 
les urbanitzacions i veïnats. 
 
� Garantir el bon ús de la llengua catalana per part de tots els i les 
agents del cos de la Policia Local d’Argentona. 
 
� Crear la figura dels agents cívics per promoure la resolució de 
conflictes de manera dialogada i pacífica. Impulsar també la substitució del 
col·lectiu policial per cossos de voluntaris -com la gent gran o altres agents 
socials- en tasques de proximitat, com el control del trànsit a les entrades i 
sortides de les escoles, o bé per la festa major. 
 
� Replantejar les ordenances, mal anomenades, de civisme. 



 

4.9. Sobirania tecnològica 
 
Les noves tecnologies han assolit un paper clau en la societat del segle 
XXI; l’accés a la informació depèn en gran part de l’ús que se’n fa. Les 
gestions administratives i la comunicació també hi tenen una estreta 
relació. Cal que l'Ajuntament s'adapti als nous usos i a les necessitats de 
les persones, i per això s’ha de possibilitar que els tràmits administratius 
telemàtica evitin desplaçaments innecessaris a l'Ajuntament. A més, la 
cultura de xarxes i programari lliures fa possible apostar i  per les 
alternatives a les grans companyies. Posem la tecnologia al servei de les 
persones. 
 

...i proposem: 
 

� Estendre l’ús de programari lliure dins l’ajuntament. Cal que es 
busquin alternatives al programari de pagament en el màxim d’àmbits 
possibles, no només com a mesura d’estalvi, sinó també per evitar enriquir 
les grans empreses informàtiques. 
 
� Assegurar l’accés a internet i a l’ordinador a tota la ciutadania. La 
biblioteca pública ha d’oferir connexió a internet gratuïta i la possibilitat 
d’utilitzar ordinadors. 
 
� Lluitar contra la fractura digital, que fa que les persones menys joves 
tinguin més dificultats per accedir a les noves tecnologies. El Casal de la 
Gent Gran ha d’oferir cursos d’informàtica i els alumnes d’escoles i instituts 
poden ser uns bons ensenyants. 
 
� Establir la llicència lliure a tot el material del qual la seva publicació o 
edició depengui de l’ajuntament. També hi ha d’haver el compromís de 
divulgar-la com a opció prioritària quan autors i editors busquin 
assessorament institucional. 
 
� Estendre llaços amb l’Amical Wikimedia i organitzar activitats amb els 
centres educatius, col·lectius i entitats per a vincular el poble amb el 
projecte de la Viquipèdia. Compartir el coneixement ens enriqueix i 
cohesiona la llengua i el territori. 
 
� Prendre compromisos i acords amb el projecte Guifi.net i desplegar 
dins el poble la seva xarxa de telecomunicacions de banda ampla. S’ha de 
fer que aquest projecte es comparteixi amb ajuntaments propers per tal de 
teixir xarxa d’infraestructures i les despeses econòmiques. 
 
� Desenvolupar eines de participació ciutadana telemàtica per tal 
d’incrementar la participació des de casa. Dins d’aquestes eines hi ha 
d’haver vies de participació vinculant. 



 
� Oferir la possibilitat de fer tràmits burocràtics de manera telemàtica, 
per facilitar aquests tràmits i evitar desplaçaments i feina. 

 



 

5. MODEL CULTURAL I EDUCATIU 
 
La cultura i l'educació són les dues cares d'una mateixa moneda: la 
del coneixement. Aprendre i ensenyar també, com ho demostra el 
fet que el bon mestre, a fi de comptes, sempre és qui n'aprèn més. 
 
Estem avesats a contemplar els fets culturals i educatius com si 
fossin una qüestió de rangs: el d'aquell que, des d'una tarima de 
professor o conferenciant, dicta lliçons magistrals i el d'uns altres, 
en un nivell inferior, que les reben sense dir ni piu. I això, que pot 
ser veritat, no és tota la veritat, perquè qui escolta també pot tenir 
opinió, criteri i saviesa. 
 
L'educació i la cultura, doncs, són -o haurien de ser- un gran 
intercanvi. Tothom sap coses, tothom és digne de ser escoltat, 
tothom pot aportar el seu gra de sorra a l'immens edifici del 
coneixement. 
 
Tan imprescindible com el menjar i el sostre, la societat que fem 
entre tots cal que sigui educada en el gust per la cultura, perquè 
alimentar el cervell és un dret que no se li pot negar a ningú. 
Perquè el coneixement espanta la por, ens permet créixer i ens 
converteix en éssers lliures.  
 



 

5.1. Model cultural 
 
Volem ajudar a crear un poble que s'interessi per la cultura i que conegui 
el bo i millor de les manifestacions artístiques. I tenim la gran sort que no 
cal anar gaire lluny per trobar-ne, perquè a Argentona hi viuen molts 
músics, actors, artistes plàstics, fins i tot escriptors. No ens podem 
permetre el luxe que siguin invisibles, o gairebé, perquè poden aportar-
nos molts coneixements valuosos. 
 
Però més enllà d'aquesta circumstància favorable, ja hem dit que 
entenem la cultura com un dret que no admet excepcions de cap mena, ni 
d'edat, ni d'economia, ni de condició social. L'accés al coneixement ha de 
ser general i l'ajuntament ho pot afavorir de moltes maneres: facilitant 
locals i canals de participació, estimulant el treball dels col·lectius 
argentonins, obrint espais d'intercanvi d'experiències, patrocinant i 
ajudant a difondre iniciatives artístiques o artesanals, recuperant 
tradicions o històries que ens ajudin a entendre com érem abans i com 
som ara... 
 
L'ideal fóra que el govern local es limités a posar les eines necessàries 
per fer possible tot allò que la societat civil demani, però el consistori 
també ha de generar iniciatives, sobretot ara, per afirmar qui som i què 
volem,  per afermar la cohesió del poble al qual representa. 
 
Si aconseguim que la cultura i l'educació siguin un bé comú, si tothom 
sent com a pròpia la necessitat de conèixer, no hi haurà qui ens pari. 
 



 

5.1.1. Espectacles i exhibicions 
 
Cal que tothom pugui accedir a les manifestacions culturals que 
s'organitzin a Argentona, és a dir, que ningú no en quedi exclòs per raons 
econòmiques. De manera que els espectacles que es programin han de 
ser barats i, si fos possible, aplicar el criteri de la taquilla inversa, o sigui, 
que la gent pagui la quantitat que trobi raonable un cop hagi assistit a un 
esdeveniment cultural concret. 
 

...i proposem: 
 

� Consolidar i ampliar les temporades d’espectacles aprofitant tots els 
equipaments del poble i amb el compromís d’oferir preus assequibles per a 
la majoria de la gent. 
 
� Publicar el balanç econòmic de cada espectacle que programi 
l’ajuntament, per facilitar que tothom vegi i entengui el cost de les 
produccions culturals. 
 
� Estimular la participació activa dels artistes i artesans argentonins en 
la producció cultural del poble. 
 
� Crear un circuit estable de conta-contes a la biblioteca municipal. 
 
� Enfortir el suport a les entitats i col·lectius que organitzen festes 
populars com la Garrinada, el Carnestoltes, el Correllengua, les 12 Hores 
Contra el Racisme i la Xenofòbia) i potenciar l’organització d’aquelles que 
encara no se celebren al municipi de manera participativa: Sant Joan, Cap 
d’Any, etc. 
 
� Incloure les creacions de col·lectius i associacions locals a les 
agendes i els circuits culturals municipals. 

 



 

5.1.2. Equipaments i recursos 
 
Cal treure el màxim rendiment possible a tots els espais d'Argentona 
susceptibles d'acollir esdeveniments artístics, però hem de treure tot el 
rendiment possible a la Sala per convertir-la en un centre cultural obert a 
tothom. 
 

...i proposem: 
  

� Obrir definitivament la Sala al poble. Ha de ser l’equipament cultural 
de referència i aprofundir en totes les seves possibilitats. La Sala pot 
albergar l’Escola Municipal d’Arts Escèniques i ser l’espai de treball de 
grups novells de teatre, dansa i música. També ha de facilitar el seu ús per 
part de les entitats i aproximar-se a les escoles i la gent jove. 
 
� Reactivar la Comissió de Cultura com a punt de trobada entre totes les 
entitats relacionades amb la cultura i les festes. 
 
� Redactar una normativa per tal de cedir la gestió dels equipaments 
públics a entitats i col·lectius de base. L’autogestió dels espais és una eina 
molt important per donar capacitat de decisió a les persones. 
 
� Emplaçar la biblioteca municipal en un espai nou i dotar-la de recursos 
perquè respongui a les necessitats de la majoria de la gent. 
 
� Obrir un espai cooperatiu de treball per a persones que treballin en el 
camp del disseny gràfic i audiovisual, oferir lloguer de material i ús de 
l’espai a preus baixos o gratuïtament. Així s’ha de dinamitzar el sector a la 
vila i donar oportunitats a qui vulgui iniciar-se en aquest món professional. 
També ha de servir per a ajudar a teixir xarxa entre les persones que hi 
treballin. 
 
� Debatre profundament sobre com obrir Can Puig i Cadafalch a un 
equipament públic cultural, amb consens de col·lectius i ciutadania. 
 
� Fer de la ràdio municipal un espai de formació on la tasca periodística 
aculli també grups escolars que intervinguin en la programació ordinària. 
 
� Redactar de manera participativa un Pla d’Usos Culturals del Carrer. 
 
� Agafar un compromís ferm amb les entitats i els col·lectius per tal que 
no tinguin dificultats burocràtiques per a fer ús dels recursos públics. 
 
� Consensuar convenis d’intercanvi cultural amb els municipis propers 
(Mataró, Dosrius, Òrrius, Cabrera de Mar…). 

 



 

5.1.3. Festes i cultura popular 
 
Cal entendre que divertir-se no està renyit amb aprendre, sinó tot al 
contrari: prou sovint, els millors aprenentatges vénen a través del joc. O 
sigui que volem un poble que s'engresqui imaginant les millors festes 
possibles i que diverses colles, si pot ser d'edats ben variades, les facin 
realitat. 
  

...i proposem: 
 

� Seguir apostant per la Comissió de Festes com a eina imprescindible 
per a coordinar i dotar d’infraestructures les organitzacions de totes les 
festes de la vila. 
 
� Iniciar el projecte d’una festa feta per les colles de cultura popular i 
sumar-la a la festa major d’estiu. Amb l’objectiu de suplir el buit que deixa 
el canvi de dates de la fira de cerámica, aquesta festa ha de centrar la seva 
activitat en les colles i la participació. 
 
� Obrir un espai de participació d’aquella gent jove compresa entre el 
públic infantil i la majoria d’edat. Aquest col·lectiu no té cap espai de 
participació i té unes necessitats molt importants relacionades amb l’oci i el 
lleure. 
 
� Aprofundir en la presència de la cultura popular i tradicional a les 
escoles, per aconseguir que els infants se sentin protagonistes dels fets 
culturals de la vila i del país. 
 
� Publicar, juntament amb colles i entitats, el Cançoner d’Argentona, un 
recull de música popular i tradicional vinculada a la vila. 
 
� Elaborar el pressupost de la Festa Major de manera participativa 
amb persones de totes les edats i col·lectius. 

 



 

5.1.4. Patrimoni i memòria històrica 
 
Cal que el nostre passat no s'esvaeixi sense pena ni glòria, però no pas 
per raons nostàlgiques sinó perquè, sabent d'on venim, podrem aclarir 
millor cap on volem anar. 
 

...i proposem: 
 

� Vitalitzar i dotar de pressupost propi el Consell de Patrimoni, per 
recollir totes les preocupacions del poble en relació amb el patrimoni 
artístic i arquitectònic. 
 
� Crear la Ruta de les Masies per donar a conèixer el patrimoni 
arquitectònic rural de la vila. 
 
� Catalogar les masies que estan en disposició de ser arrendades i fer 
mediació en la restauració i ocupació de l’espai agrícola. 
 
� Mantenir i cuidar els carrers que encara tenen llambordes, sempre i 
quan no suposin un problema de mobilitat. 
 
� Redactar un Pla de Protecció per a les Fonts per evitar que es 
malmetin i per aconseguir la seva conservació. 
 
� Donar continuïtat a la Comissió de Memòria Històrica. 
 
� Retirar els símbols feixistes i franquistes d’Argentona. 
 
� Redactar i divulgar un document històric on s’expliqui com gràcies a la 
lluita obrera s’han aconseguit les condicions de treball digne i quins 
episodis hi ha hagut a Argentona, al Maresme i als Països Catalans. 
 
� Recuperar la història de la Nit de tapar pous i crear una jornada al 
voltant del 3 d’agost per recordar-la i rememorar-la. 
 
� Dissenyar plaques de memòria històrica per tal de poder-les col·locar 
allà on han ocorregut fets rellevants durant la història de la vila. 

 



 

5.1.5. Nació i identitat col·lectiva 
 
Cal respectar per ser respectats, aquest és el camí per cohesionar el 
nostre poble. Hem de dir ben alt qui som, però amb l'orella atenta a les 
demandes i als parers dels qui, provinents de tot arreu, se'ns han afegit 
d'un temps cap aquí. L'Argentona del segle XXI ha de ser el resultat de 
sumar tots els esforços i tots els recursos humans. 
 

...i proposem: 
 

� Estendre llaços amb altres municipis de la resta de territoris dels 
Països Catalans que comparteixin característiques amb Argentona. Es 
poden fer intercanvi de músics, agermanaments de viles, etc. 
 
� Establir la Diada de Catalunya com un dia especial de reivindicació de 
la identitat catalana, així com la Diada de Sant Jordi. També cal fer de la 
Mostra Literària d’Argentona un referent en participació. 
 
� Disposar tots els recursos disponibles per tal que el poble català sigui 
lliure i que culmini el procés d’independència de la nació sencera i amb 
totes les garanties democràtiques. El municipalisme ha de servir perquè 
la ciutadania treballi des de la base per construir un nou estat compromès 
amb la classe treballadora. 
 
� Participar en campanyes concretes a favor de les nacions oprimides. 
El poble també ha de tenir l’oportunitat de conèixer aquestes realitats, ni 
que només sigui per constatar que al món, que és de tots, hi ha injustícies 
que clamen al cel. 
 
� Construir un discurs sobre la independència basat en la dignitat 
nacional i en la solidaritat entre els pobles, en el benestar de la majoria i en 
arguments, sòlids i realistes, que fugin de l’etnicisme i la xenofòbia. 

 



 

5.1.6. Llengua 
 
Cal que la nostra llengua adquireixi d'una vegada el rang que li pertoca, 
és a dir,  l'idioma oficial de Catalunya. Perquè cada llengua és una forma 
específica d'explicar la realitat i, en conseqüència, quan un idioma es 
perd és el món sencer qui s'empobreix culturalment. 
 

...i proposem: 
 

� Assegurar el bon ús del català a l’administració i de totes les 
persones que treballin a l’ajuntament. 
 
� Oferir els recursos perquè tinguin lloc les parelles d’intercanvi 
lingüístic, especialment en l’entorn escolar. D’aquesta manera s’ha de 
contribuir a que hi hagi un respecte mutu entre les llengües que es parlen 
a la vila i que el català sigui la llengua vehicular, d’acollida i d’immersió. 
 
� Seguir oferint suport i recursos a les colles de cultura popular i 
tradicional. 
 
� Programar activitats escolars a través de la música moderna que 
treballin els valors de la multiculturalitat a través de la llengua catalana. 
 
� Oferir classes gratuïtes de català a persones adultes i nouvingudes. El 
català ha de ser la llengua de benvinguda i que cohesioni la societat de la 
vila i del país. 
 
� Buscar les vies per tal d’incrementar l’oferta de cinema en català a 
Argentona, especialment el subtitulat. 
 
� Fer campanyes concretes sobre àmbits ens els quals el català sigui 
una llengua minoritzada o discriminada. Aquest fet es dóna en 
nombrosos àmbits, com la indústria de les joguines, el món judicial o el 
món editorial. 
 
� Prendre el compromís polític que a les escoles d’Argentona s’hi 
complirà l’immersió lingüística i que, si cal, es desobeirà l’estat espanyol 
per tal que el català sigui la llengua vehicular a les escoles de la vila. 
 



 

5.1.7. Mitjans de comunicació 
 
Des de fa anys, Argentona disposa d’uns mitjans de comunicació públics 
potents, fet pel qual només cal seguir apostant-hi i fer que la informació 
que generen transcendeixi fora del municipi. Com és natural, creiem que 
la informació que generen ha de ser el màxim d'objectiva possible, que 
s'aprofundeixi en temes d’investigació local i que es potenciï la 
participació de les argentonines i argentonins. 
 

...i proposem: 
 

� Consolidar els mitjans de difusió locals (Argentona Comunicació, Cap 
de Creus, Ràdio Argentona...), la seva presència cada cop més gran a les 
xarxes socials, i seguir creixent en qualitat i rigor periodístic assegurant 
l'objectivitat dels mitjans. 
 
� Oferir els recursos necessaris per tal de potenciar un periodisme crític i 
d'investigació des dels mitjans locals. 
 
� Aprofundir en la divulgació de Ràdio Argentona i Argentona 
Comunicació, seguint apostant per les xarxes col·laboratives entre altres 
mitjans. 
 
� Enfortir les relacions entre Argentona Comunicació i altres mitjans de 
fora del municipi, per a potenciar la difusió cap a l'exterior d'allò que 
passa a la vila. 
 
� Difondre i obrir la tasca que es porta a terme al Consell de Mitjans i 
assegurar que tots els col·lectius del poble són coneixedors de les 
possibilitats d'aportar contingut als mitjans locals. 



 

5.2. Model educatiu 
 
En qualsevol comunitat, la millor inversió de progrés és una 
educació de qualitat i democràtica. L'escola és allà on s'enriqueixen 
de coneixement i de valors les persones que faran caminar el poble 
durant els anys que vénen. L'escola és la prevenció més important a 
qualsevol política punitiva, a les multes i a les condemnes. 
Argentona ha de ser conscient d'això i dedicar tots els esforços per 
fer de l'educació la pedrera de la ciutadania responsable i 
compromesa que volem. 
 
També hem vist com la crisi ha aguditzat el panorama educatiu, i 
amb això s'ha deixat en evidència els seus dèficits principals. 
L'accés a l'educació no pot dependre dels ingressos familiars ni 
l'origen dels seus alumnes. L'escola ha de ser de tothom i per a 
tothom. I no només això, hem de fer que ensenyar i aprendre sigui 
una cultura, des de la gent més jove fins la més gran. 
 
Les escoles no han de ser l'únic actor que ensenya, si bé han de ser 
el centre de l'ensenyament. No podem entendre l'educació integral 
sense el compromís compartit de transmetre valors. Han d'ensenyar 
els col·lectius, les persones, les entitats, els artesans, els artistes, 
els botiguers, la gent jove i la gent gran. Perquè, mentre ensenyin, 
també aprendran. 
 



 

5.2.1. Les escoles i instituts: educació formal 
 
Encara que la formació de qualsevol persona no s'hauria d'acabar mai, hi 
ha uns mínims educatius indispensables per anar pel món. Tot i que, ara 
per ara, no és a l'abast de la política municipal intervenir a fons en el que 
s'anomena educació obligatòria, des dels ajuntaments es poden reforçar 
alguns aspectes dels plans d'estudis per tal d'adequar-los al que demana 
la realitat social. I, sobretot, per garantir que tothom pugui formar-se 
segons els seus interessos personals.   
 

...i proposem: 
 

� Crear una comissió mixta de professors de secundària, mestres de 
primària i mares i pares per tal d’identificar les necessitats de l’alumnat i 
així evitar el fracàs escolar. L’escola ha de donar respostes al màxim 
nombre possible d’alumnes. 
 
� Seguir treballant amb l’oferta de Programes de Formació i Inserció 
(abans PQPI) i incrementar-la amb cursos de Formació Professional. 
 
� Vetllar per tal que l’alumnat que no trobi els seus estudis a la vila tingui 
un accés adequat als centres educatius amb transport públic. 
 
� Agafar el compromís que tot l’alumnat que ho necessiti rebrà les ajudes 
econòmiques necessàries per tal de cobrir les despeses bàsiques de la 
seva escolarització. 
 
� Oferir espais addicionals als escolars al voltant del Pla Educatiu 
d’Entorn per donar resposta a tot l’alumnat aprofitant tots els recursos que 
ofereix el poble. 
 
� Introduir un programa als centres educatius per tal de trencar la 
segregació de sexes que existeix en molts àmbits acadèmics. Aquest 
programa ha de potenciar la lliure presa de decisions i l'autonomia personal 
desvinculada dels estereotips de gènere. 
 
� Oferir places públiques d’escola bressol per a tot l’alumnat que ho 
necessiti. 
 
� Crear la Comissió Escolar per a la Coeducació que vetlli perquè els 
centres educatius i la resta d’entitats educatives fan esforços per a superar 
les desigualtats entre nens i nenes. 
 
� Assegurar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i 
instituts, per tal de cobrir les necessitats d’atenció i seguiment de tota la 
infància i adolescència del poble. 

 



 

5.2.2. El poble aprèn i el poble ensenya: educació dels 0 als 100 
anys 
 
Com ja s'ha dit, creiem en el valor d'intercanviar coneixements, que 
tothom ensenyi el que sap i aprengui el que no sap, des dels infants als 
més vells del poble. L'educació lliure, o sigui, no subjectada als designis 
de ningú sinó acordada pels propis interessats, ha d'ocupar un lloc 
preferent per afavorir que tothom pugui desenvolpupar el seu potencial 
humà. 
 

...i proposem: 
 

� Redactar el Projecte Educatiu Integral d’Argentona, de manera 
participativa i que inclogui les necessitats de tota la gent de la vila. El 
projecte ha d’oferir programes educatius per a gent de totes les edats i 
condicions, i vincular el màxim possible de col·lectius en l’educació formal, 
no formal i informal. 
 
� Fer del Consell Escolar Municipal el nucli de coordinació de tots els 
centres educatius, representants de mares i pares, entitats d’educació en el 
lleure i educació informal. També s’ha de dotar de pressupost al consell per 
tal que pugui engegar campanyes concretes. 
 
� Obrir les escoles durant l’horari no lectiu i oferir els espais que ho 
permetin a les entitats i col·lectius de la vila. 
 
� Donar a conèixer la figura de Francesc Burniol i el seu llegat al poble a 
tot el professorat que s’incorpori a treballar en qualsevol dels centres 
educatius d’Argentona. 
 
� Crear dins les instal·lacions escolars un Centre d’Educació d’Adults i 
una Escola de Mares i Pares, per oferir, d’una banda, formació reglada 
per a gent adulta i, d’altra banda, formació destinada a la resolució de 
conflictes i a la millora de les relacions entre pares i fills. 
 
� Fer un inventari de totes les instal·lacions de què disposa l’ajuntament 
per  allotjar tallers ocupacionals destinats a persones aturades. 
 
� Mantenir una relació estreta i cooperativa amb les entitats d’educació 
en el lleure i oferir tots els recursos necessaris perquè cobreixin les 
necessitats dels infants i els adolescents. 
 
� Incloure el Casal de la Gent Gran en la xarxa d’entitats educatives i 
trobar maneres d’intercanviar coneixement entre la gent més jove i la més 
gran del poble. 

 



 

5.2.3. Educació artística 
 
Una de les formes de treure profit del gran nombre d'artistes residents a 
Argentona és implicar-los en la nostra educació artística. Des de 
l'ajuntament se'ls ha d'oferir les eines necessàries perquè comparteixin 
els seus coneixements i ajudin a crear un poble amb sensibilitat artística.  
 

...i proposem: 
 

� Crear l’Escola Municipal d’Arts Escèniques on la formació artística 
sigui accessible a tothom. S’han d’oferir estudis de dansa, teatre i música 
que es trobin amb companyies novelles i equipaments de qualitat. 
 
� Fer de l’Institut d’Argentona un centre especialitzat en l’educació 
artística i audiovisual, per tal de convertir-lo en un referent de la zona i així 
atraure alumnat de fora de la vila durant tota l’etapa obligatòria i post-
obligatòria. 

 



 

5.2.4. Educació esportiva i per a la salut 
 
Ben lluny del model que se'ns vol vendre com a únic possible, és a dir, 
l'esport com a competició, creiem en els valors de l'esport com a mitjà de 
socialització. És més divertit jugar en equip que fer-ho sols, entre d'altres 
raons perquè la suma de tots els esforços és superior a la suma dels 
esforços individuals. L'única competició realment educativa és la d'un 
amb si mateix.    
 

...i proposem: 
 

� Aprofundir en l’Escola Esportiva incorporant-hi el màxim possible de 
col·lectius col·laboradors i fent que els alumnes experimentin el màxim 
nombre d’esports. 
 
� Establir la campanya ‘Cap nen sense pilota’, que faci possible que 
qualsevol nena o nen amb dificultats econòmiques puguin jugar a l’esport 
que vulguin. 
 
� Oferir recursos i formació a l’esport base dels clubs esportius per tal 
que es treballin els valors d’equip, com la complicitat, la cooperació, 
l’esforç, l’autoorganització, la solidaritat i tots aquells que converteixen 
l’esport en un espai d’enriquiment col·lectiu. Aquesta formació cal que es 
comparteixi amb els centres educatius. 
 
� Introduir un programa per a conèixer i recuperar els jocs i esports 
tradicionals a les escoles que fomentin la cohesió de la ciutadania i 
funcionin alhora com un punt de trobada. El programa ha de servir també 
per a crear més lligams entre les escoles i les entitats de jocs tradicionals. 
 
� Crear espais de coordinació entre els clubs i entitats esportives i la 
resta d’agents educatius, per tal de cooperar entre totes. 
 
� Posar tots els espais públics on pugui practicar-se qualsevol tipus 
d’esport a disposició del poble i les entitats. 
 
� Dissenyar de manera participativa un programa d’esport i exercici 
físic per a la gent gran que es dugui a terme en col·laboració amb 
l’alumnat de les escoles. 



 

6. MODEL PARTICIPATIU  
 
Tradicionalment, la política s’ha vist com un espai on la ciutadania 
delegava les decisions a la classe política mitjançant el vot. Però 
aquests últims anys s’ha trencat aquesta tradició política perquè 
des dels ajuntaments s’han impulsat polítiques participatives per 
intentar que les persones entrin en joc. Malgrat les bones 
intencions, moltes vegades la sensació és que la participació no 
serveix de res perquè els polítics no fan cas a les propostes de la 
gent. A Argentona, creiem que s’ha de fer un pas endavant: 
fomentant la cultura participativa, obrirem nous canals vinculants, 
aprofitarem millor les noves tecnologies i serem transparents 
respecte a la informació pública. 



 

6.1. Participació ciutadana 
 
La democràcia no només és votar un cop cada quatre anys. Hem d’anar 
cap a un model de democràcia participativa. Cal retornar al poble el que 
és del poble, el poder de decisió. Perquè no volem que la participació 
ciutadana només sigui una moda o que només serveixi per justificar les 
polítiques del govern municipal. Volem que al poble se l’escolti i que 
decideixi. Per això, cal donar un caràcter vinculant als diferents òrgans i 
processos participatius. I, encara més, ampliar-los implantant el consell 
d’infants o els pressupostos participatius. 
 

...i proposem: 
 

� Seguir tots els processos i eines participatives dels tres pilars de 
participació ciutadana: publicitar el procés, informar de la matèria i 
facilitar la participació. 
 
� Promoure els processos participatius i els referèndums com a eina de 
decisió. 
 
� Acceptar com a vinculants els resultats dels processos i eines 
participatives. 
 
� Difondre l’existència i el funcionament dels diversos òrgans 
participatius d’Argentona, ja que moltes vilatanes i vilatans els 
desconeixen o no saben com funcionen, per tal d’afavorir que aquesta 
participació impliqui, realment, a un sector ampli de la població. 
 
� Donar contingut i pressupost als consells participatius. 
 
� Possibilitar que determinades partides del pressupost puguin ser 
proposades i escollides per la població. Prèviament, mitjançant un procés 
participatiu, s'escolliran les àrees i la quantitat d'aquestes partides. 
 
� Fer les ordenances fiscals de manera participativa. 
 
� Modificar el reglament de participació per incloure els referèndums 
vinculants, basant-nos en el dret a petició perquè la ciutadania pugui 
decidir en temes importants.  

 
� Crear un consell d'infants per tal de potenciar cultura participativa des 
de la infància. Facilitar la iniciativa ciutadana popular (ILP). 
 
� Revisar el Consell de la Vila per convertir-lo en el motor de la 
participació i evitar que sigui un espai d’enfrontaments partidistes. 
 



� Crear una Plataforma virtual per la participació 2.0. 
 
� Convertir la reunió de poble en una  Assemblea Municipal Oberta per 
permetre a la ciutadania incidir en espais de política municipal. 
 
� Fer el Pla d’Actuació Municipal (PAM) ajustat als pressupostos i de 
manera participativa. 

 



 

6.2. Transparència  
 
La informació que genera un ajuntament fins ara estava oculta a la 
ciutadania. En aquests moments, és necessari facilitar l’accés a la 
informació pública en temes com els pressupostos, les subvencions, etc., 
perquè és un dret que té la ciutadania. La transparència és una eina 
necessària per evitar possibles enganys o corrupteles. 
 

...i proposem: 
 

� Explicar i fer els pressupostos d'ingressos i despeses de manera fàcil, 
transparent i eficaç. 
 
� Aplicar la llei de transparència catalana, publicant els contractes 
adjudicats, els convenis signats, les convocatòries i l’atorgament de 
subvencions, la relació de llocs de treball, la relació de canals i processos 
participatius oberts, les retribucions i dietes dels regidors i regidores, etc. 
 
� Publicar les actes dels plens, de les juntes de governs i comissions a la 
web de l’Ajuntament. 
 
� Fiscalitzar els comptes públics mitjançant les auditories ciutadanes. 

 
 



 

6.3. Associacionisme 
 
Les entitats i associacions donen vida a Argentona. S’han de cuidar 
perquè són part fonamental de la societat civil local i perquè, sense elles, 
Argentona es moriria. És vital utilitzar eines que ajudin a enllaçar-les i 
fomentin la cooperació mútua amb l'objectiu de corresponsabilitzar-se de 
la gestió dels espais públics. També cal donar-los suport econòmic i 
logístic, però evitant el clientelisme. 
 

...i proposem: 
 

� Crear un xarxa real de relació i cooperació entre les diverses entitats 
locals. 
 
� Donar suport organitzatiu, logístic i financer a les associacions per tal 
que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els 
seus objectius. 
 
� Potenciar els convenis de gestió d’instal·lacions municipals entre 
l’ajuntament i les entitats locals, per tal de socialitzar, al màxim, l’espai 
públic. 
 
� Apostar per l’autogestió o la gestió compartida de recursos entre 
l’ajuntament i els diversos col·lectius, associacions i entitats. 
 
� Fer una campanya per fomentar que la població s'impliqui en les 
diverses entitats argentonines. 
 
� Facilitar que les entitats del poble puguin obtenir subvencions que 
provinguin de les institucions supramunicipals. 
 
� Millorar i reduir la burocratització en els tràmits relacionats amb 
entitats, associacions i organitzacions locals. 
 
� Democratitzar l’accés a l’espai públic de les entitats o associacions 
sense ànim de lucre, impedint que qualsevol tipus de taxes en dificultin la 
seva utilització. 

 


