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Després de la nostra primera legislatura al consistori d’Argentona, hem après com funciona l’entramat
municipal, les possibilitats que ens ofereix i els límits d’actuació que comporta i, sobretot, les dificultats
existents per passar de la teoria a la pràctica.
Massa sovint hem pogut comprovar que la dinàmica dels ajuntaments sembla pensada per aigualir les
propostes ciutadanes, perquè es dóna el cas que els plens aproven resolucions que després queden
encallades per molts motius, gairebé sempre 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 ciutadania. No cal
anar gens lluny per trobar persones que tenen mal cobertes les seves necessitats primordials, siguin de
sostre, energètiques o, fins i tot, alimentàries. Veure-ho i no fer-hi res és indecent.
Per això, perquè la dignitat humana és primordial, no ens volem conformar amb les escorrialles del festí
que una petita minoria es regala a càrrec nostre. Perquè així com tots hem d’aportar al bé comú les nostres
capacitats, també tots, i no quatre gats, tenim dret a cobrir les nostres necessitats.
No perdrem mai de vista que aquest és el gran objectiu, per damunt de tots els obstacles haguts i per
haver. Perquè la CUP som poble, perquè pertanyem al comú de la gent, volem que tothom s’hi
arremangui. Argentona serà el que tots nosaltres decidim.
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MODEL URBÀ
Defensem que tothom disposi d’un habitatge digne, evitar
l'especulació i l’existència d’habitatges buits.

Potenciar la densitat del nucli urbà i impedir el creixement hortizontal
del municipi. /// Evitar futurs projectes urbanístics com el del Collell i el
Cros. /// Crear habitatges on hi puguin viure diverses unitats familiars,
cadascú a casa seva, però compartint serveis comuns per tal de reduir
despeses. /// Aplicar el màxim increment possible a l’IBI dels habitatges
buits. /// Intervenir eficaçment en casos de desnonaments. /// Invertir
la prioritat en les polítiques de mobilitat: pacificar el trànsit de vehicles
i afavorir els vianants, sobretot la gent gran, els infants i les persones
amb mobilitat reduïda. /// Facilitar els desplaçaments en bicicleta amb
la creació de carrils específics. /// Establir línies de transport públic dins
el nucli urbà i enllaçar el poble amb l’estació de Cabrera. Millorar la
connexió amb la Universitat Autònoma.

MODEL TERRITORIAL
Defensem una vila ben equilibrada amb el seu territori,
respectuosa amb l’entorn, que potenciï les energies
renovables i que redueixi progressivament els residus.

Netejar i senyalitzar els camins, reviure’ls i fomentar la redescoberta
del nostre entorn natural. /// Impulsar la ramaderia com a recurs que
permeti la neteja del sotabosc. /// Custodiar el medi natural, revitalitzar
l’agricultura i la gestió forestal. /// Dotar d’energia solar i biomassa
als edificis municipals. /// Crear un centre municipal de compostatge.
/// Estendre a tot el municipi la recollida de brossa porta a porta. ///
Establir un protocol perquè als menjadors escolars els aliments siguin de
proximitat. /// Reduir els residus que produïm i reaprofitar-los.

MODEL ECONÒMIC
Defensem canviar el model econòmic capitalista, començant
per la municipalització dels serveis públics.

MODEL PARTICIPATIU
Establir impostos municipals progressius, segons el principi que qui més
Defensem que el poble intervingui activament per prendre té més ha de contribuir. /// Promoure l'ocupació en l'economia social,
decisions vinculants en tots els àmbits de la política municipal. local i cooperativista. /// Lluitar contra l'atur i la precarietat laboral. ///
Donar contingut i pressupost als consells de participació ciutadana.
/// Possibilitar que determinades partides del pressupost puguin ser
proposades i escollides per la població. Abans, mitjançant un procés
participatiu, s'escollirà les àrees i la quantitat d'aquestes partides. També
de forma participativa es faran les ordenances fiscals. /// Promoure els
processos participatius i sotmetre a referèndum les decisions de més
transcendència comunitària. /// Creació d’un consell d'infants i un altre
de gent gran.

Municipalitzar la gestió de l’escola bressol, la companyia d’aigües, i els
serveis de jardineria, neteja i funerària. Si cal delegar algun d’aquests
serveis, establir mecanismes per evitar adjudicar-los a macroempreses
sense responsabilitat social. /// Convertir l'Ajuntament en un referent de
drets laborals.

Lluitar contra la pobresa energètica, partint de la base que a cap llar
argentonina se li poden privar els recursos bàsics de llum, gas i aigua. ///
Aturar el malbaratament alimentari, començant per identificar els llocs
on es llença el menjar, i habilitar circuits per reaprofitar-lo. /// Crear
menjadors socials i incrementar els serveis d'atenció domiciliària per a
persones amb dependències. /// 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. /// Crear nous espais d’oci, sobretot nocturn, per als joves, amb
el propòsit que no se sentin obligats a buscar oferta nocturna en d'altres
poblacions. /// Constituir un cos d’agents cívics que substitueixi la policia
municipal en determinades circumstàncies, com el control del trànsit a
les entrades i sortides de les escoles, o bé per la festa major. /// Facilitar
el retorn al nucli urbà a la gent gran i de persones amb dependència de
les urbanitzacions que viuen pràcticament aïllades i sense serveis bàsics.
/// Centrar la mirada en el reconeixement dels sabers de les dones,
lluitar contra la seva discriminació social: pública i privada. Donar eines
per incrementar la seva participació pública.

interès comú: educar les persones. /// Transformar les polítiques
culturals i associatives per afavorir els vincles entre la comunitat i fer
créixer el sentiment de pertinença al poble. /// Fer dels equipaments
culturals un punt de trobada entre el món educatiu, l'art i els col•lectius.
L’objectiu d’una escola municipal d’arts escèniques és un exemple
del lligam que hi ha d’haver entre cultura i educació. /// Atorgar als
col•lectius argentonins un paper clau per potenciar la cultura en espais
comuns com la Sala, la futura biblioteca, l'antiga Velcro i el projecte de
Can Doro, així com fer-la visible al carrer. /// Habilitar les escoles, fora
de l'horari lectiu, com a centres cívics. /// Ampliar l'oferta d'educació
postobligatòria formal i no formal, perquè el poble ofereixi possibilitats
diverses i adreçades a totes les edats. /// Promoure la relació i els
intercanvis amb entitats i associacions dels Països Catalans. Argumentar
amb raons sòlides la necessitat d’independitzar-nos de l’estat espanyol.
L'ajuntament ha d'oferir els recursos necessaris perquè el poble català
sigui lliure i, si cal, desobeir.

MODEL CULTURAL I EDUCATIU
Defensem que l'educació i la cultura siguin integrals,
accessible des de 0 a 100 anys, i que tothom se’n senti
MODEL SOCIAL
Defensem que tothom disposi i faci ús dels seus drets corresponsable.
socials, i que a ningú no li falti cap dels seus drets bàsics: Escriure entre totes i tots el Projecte educatiu integral, que faci de
l’educació un bé de tothom, des dels infants fins la gent gran, i uneixi
alimentació, energia, habitatge, treball i sanitat.
escoles, educació en el lleure, clubs esportius i col•lectius amb un
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