Nosaltres, els de Tots per Argentona,
Declarem:
Que formem una agrupació
electoral de persones de molt
diferent procedència política i
fins i tot de lapolítica.
Que hem entrat en aquest grup
per aportar el nostre granet de
sorra, per millorar el benestar de
la vila i no per aconseguir
beneficis personals.
Que no formem part de cap
lobby, ni defensem obscurs
interessos de ningú. No estem
compinxats per afavorir ningú
per damunt de tothom; per tant
els regidors no tenen cap pressió,
ni raó per prevaricar.
El que sí constatem els
membres de TxA és que els
regidors del Govern treballen i
de valent. Passen moltes hores a
lAjuntament o, fora d'ell, fent
actuacions i gestions. Els és
complicat compaginar la vida
laboral i la familiar amb lexercici
del càrrec. Però són persones que
han preferit sacrificar part del
seu benestar per treballar pel seu
poble i la seva gent. Són persones
que no volen esperar que algú
faci alguna cosa per elles, sinó
que han volgut fer alguna cosa
per tots nosaltres.
Són gent dacció. Creiem
fermament que cap dells està
en el càrrec per beneficiar-se, ni
per alimentar la seva supèrbia.
Laltruïsme és una virtut que
tenen en abundància. Altres
polítics presents i passats també
tenen aquestes qualitats, però si
la ciutadania té un baix concepte
dels polítics i de la política, és
perquè daquests nhi ha pocs, i
nosaltres en tenim uns quants.
També som conscients que són
humans, per tant poden cometre
errors. No estan en possessió de
la veritat absoluta, perquè quan
prenen decisions, és impossible

que tothom estigui igual de
satisfet pel resultat i sempre
trobarem opinions contràries,
facis el que facis i com ho facis.
Nosaltres, els de Tots per
Argentona som els primers en
criticar els nostres regidors, quan
ens sembla que les coses es
podrien fer millor.
També voldríem, com altres
vilatans, que tot anés molt més
ràpid. També ens agradaria que
en aquest butlletí poguéssim
informar de la realització de grans
obres i del gran canvi que ha fet
Argentona en aquest any. Però la
realitat és pura i dura, com la
llei (dura lex sed lex). Ja hem
comentat diverses vegades els
obstacles que anem trobant pel
camí, molts dels quals no depenen
de nosaltres.
No amaguem que en tot aquest
procés hi han hagut tensions a
les nostres files, sobretot pel
desacord en el ritme de la
consecució de les nostres fites.
Però això és el que té la política:
res és tant fàcil com sembla,i
al comparar la realitat amb les
teves expectatives i veure que
no coincideixen, sorgeix un
sentiment de frustració.
No volem amagar tensions,
però tampoc negar lesperit de
superació i col·laboració que
volem mantenir viu. Aquest és el
nostre tarannà.
Finalment, dir-vos que són
moltes les coses fetes; les que
falten, no dubteu, es faran i es
faran bé.
Volem que sapigueu que
lembrió de Tots per Argentona
és viu, que el grup segueix existint
i que som aquí per vetllar i
col·laborar perquè els que ens
representen a lAjuntament,
portin a terme, amb èxit, el
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programa electoral que vàrem
presentar.
També volem dir-vos que les
nostres portes estan obertes a
rebre tothom que vulgui
participar en aquest procés o
aportar idees i suggeriments; tant
si és de forma puntual com si és
duna forma continuada.
Ens podeu trobar els dilluns a
partir de les 20:30 h a la Sala
d'actes de l'edifici nou de
l'Ajuntament, al primer pis.
O posant-vos en contacte per
internet a la nostra pàgina:
www.totsperargentona.org.
Animar-vos, vilatans i vilatanes
a participar en les assemblees,
consells de regidoria i consultes
populars que convoqui
lAjuntament, expressant la
vostra opinió i donant el vostre
vot quan calgui fer-ho, pel bé del
nostre poble, Argentona.
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Fent,
Fem poble!
Què anem fent?
Primer any al govern de l'ajuntament

Editorial
Un primer any de govern que ens agradaria
que els vilatans el trobéssiu positiu per
Argentona.
En primer lloc sha tornat a la convivència
i al respecte que sempre hi havia hagut a
Argentona i que en els últims temps shavia
perdut com a conseqüència dun govern que
feia de les seves actuacions un viure desquenes
a la realitat del poble.
El govern actual ha tingut des del primer
moment i com a primer objectiu que les
persones estem per sobre de qualsevol actuació
que es pugui realitzar a la vila i que
conjuntament entre tots els que la formem,
amb les seves aportacions i matisos, lhem de
poguem portar a nivells que tots en pugem
gaudir i estar orgullosos de formar-ne part.
Tots per Argentona sempre ha cregut en el
treball del dia a dia perquè és la base per anar
construint el futur i el benestar del nostre
poble.
Totes les aportacions són positives, vinguin
de qui vinguin. Uns podem entendre més duna
qüestió i uns altres més duna altra. És el
conjunt de tot, el que ens portarà aquest
benestar de vida que tots volem. Seguim tenint
en compte que el poble el formem tots i tots
hi hem de participar.
Sens presenten uns anys, en general,

econòmicament difícils i lAjuntament no
nestarà absent, i més quan una part important
del pressupost s'ha de destinar al pagament
dels deutes compromesos amb anterioritat.
Això no vol dir, però, que s'hagin de deixar
les coses tal com les vam trobar, hi han
actuacions indicades en el nostre programa
electoral que entenem que són bàsiques per a
les persones i per a la vila, que s'han d'afrontar
i que es portaran a terme.
El pressupost municipal, que és l'eina bàsica
pel desenvolupament de totes les actuacions,
haurà de ser el que les preveurà tant a llarg
com a curt termini, però també, haurà de ser
molt realista en tot moment, adaptant-lo les
vegades que calgui, a la realitat de cada
moment.
Aquest any ha estat el de plantejament de
projectes, alguns ja sestan desenvolupant i
els altres saniran treballant durant els propers
anys.

Què s'ha fet? ... Què anem fent?
Introducció
Creiem que shauria de tenir en compte tres
consideracions prèvies a lexposició de les diverses
actuacions realitzades per lactual equip de govern.
1. No podem desconèixer la crítica situació
econòmica que s'ha trobat a lajuntament, amb un
nivell dendeutament pràcticament al límit de la
capacitat administrativa permesa i fruit duna
estratègia totalment equivocada per lanterior
govern que va dedicar a la Sala més de mil milions
de pessetes. No hem dometre aquest fet amb
lamenaça de que sens imputi que només mirem
al passat (aquesta és lestratègia dels responsables
daquests períodes). És imprescindible conèixer i
tenir en compte el passat, per entendre el present,
i planificar el futur sense cometre els mateixos
errors del passat.
2. Un nou govern genera noves expectatives i més
en aquests cas, quan aquest nou govern surt dun
procés innovador, i podríem dir que fins i tot
revolucionari, com és la creació duna agrupació
delectors amb el suport dels ciutadans (més de
800 firmes en 10 dies) que va representar una forta
convulsió en la nostra vila. I és evident que, com

més expectatives i esperances shan creat els
votants, més gran és la distància entre aquestes i
el que el vilatà percep que sestà fent. Per tant al
ciutadà li costa visualitzar el treball del dia a dia
que es va fent, durant tot aquest primer any;
necessari perquè més endavant es puguin portar
grans canvis al llarg del propers tres anys.
3. És també un fet cert que el nou equip de govern
ha hagut dhabituar-se al funcionament de laparell
administratiu i aprendre els mecanismes interns
amb totes les normes i ordenances específiques.
Així com conèixer tot el personal i les seves funcions.
Tot plegat forma una complexa maquinària
burocràtica que es mou per sí sola i que té una
inèrcia i una forma de funcionar de fa molts anys;
molt allunyada, en alguns temes, de la filosofia de
treball del nou govern. Canviar i actualitzar
ladministració ha estat una prioritat per tal de
poder donar un millor servei al poble, malgrat les
dificultats que es van trobant pel camí; com, i per
què no dir-ho?, la resistència al canvi i l'hostilitat
clarament manifestada per algun segment daquesta
administració.

El pacte de govern amb CiU
Des del primer moment volíem
aconseguir un govern amb la
màxima participació possible. Per
aquesta raó ens entrevistàrem
amb tots els grups polítics sense
cap excepció, per veure les
possibilitats darribar a acords.
Amb aquells grups que es van
mostrar totalment desquena (de
fet es lògic si els programes
electorals eren oposats) no es
va fer cap altra trobada, i amb
algun altre hi ha hagut converses
fins a principis daquest any.
Finalment es va arribar al pacte
amb CiU; no sense haver de
superar abans un escull: loferta
de la cadira dalcalde al Sr. Ferran
Armengol si CiU pactava amb
lEntesa i PSC. El membres de
CiU junt amb el seu cap, van
prendre una decisió que els
honora: la de respectar la llista
més votada (en aquest cas la de
TxA) i pactar amb nosaltres. Fet

que donava lAlcaldia al Pep Masó
i així entraven en el govern junt
amb TxA. No són aquests gaires
bons temps per lètica política,
i CiU a Argentona, han demostrat
que en tenen.
Des del nostre punt de vista ha
estat un bon pacte i la valoració
que en fem és molt positiva.Com
ja hem dit en el Cap de Creus,
CiU ens aporta: una molt
apreciable experiència de govern
i doposició i ens mou el mateix
esperit de millorar Argentona i
col·laborar per resoldre
problemes als vilatans.
Dels temes que en aquest
butlletí comentem, una part han
estat realitzats per CiU a través
de les seves regidories o amb la
seva inestimable col·laboració.
Les hem afegit perquè estaven
en el nostre programa electoral
i ens alegrem que es tirin
endavant.

Perquè fent, anem fent poble,
el govern en ple.

Els sous dels regidors
del govern
Sabent per endavant dels
problemes pressupostaris que es
trobarien, una de les primeres
mesures que van prendre TxA i
CiU va ser rebaixar la partida del
pressupost dedicada a la
remuneració del regidors del
Govern: un 10%.
Els sous dels regidors de
l'oposició es va apujar un 2,4%.
Tot plegat, com era d'esperar,
la rebaixa dels sous del govern
no va ser ben vist per l'oposició
ja que van qualificar-la de
simbòlica (10%!) i van posar en
dubte la dedicació dels regidors
del govern.

Què s'ha fet? ... Què anem fent?
Casal de Joves

Habitatges socials

La regidora de Joventut, Míriam
Agama, juntament amb el regidor
de Serveis Socials, Enric Ureña, estan
treballant de valent en la resolució
dun conflicte que des de fa anys
tots patim i que mai shi havia fet
el més mínim intent per solucionarho per part del govern de lEntesa i
el PSC.
Ens referim a lestil de fer
dalguns dels monitors treballadors
del Casal i al poc seguiment que
durant tots aquests anys sha estat
fent de la seva feina. En cap moment
volem permetre que el Casal sigui
un lloc exclusiu per un determinat
tipus de joves. Pretenem que el Casal
sigui un espai obert, de llibertat i
de compromís, democràtic on les
activitats que shi duguin a terme
vagin dirigides a tots els col·lectius,
i a persones que tinguin il·lusió per
la vida.
Aquest espai volem que sigui un
espai de relació sana i engrescadora,
actiu, de lleure i daprenentatge
dhàbits encaminats a una bona
convivència dels nostres joves, tot
garantint també la convivència amb
tot el veïnat de la Velcro.
És en aquest sentit que sha dirigit
la planificació dobjectius amb una
millor implicació per part dels tècnics
municipals.

Des de la Regidoria dUrbanisme,
s'està treballant de valent per
aconseguir el desenvolupament de
pisos de protecció oficial de lloguer
al terreny municipal de Can Serra
de Lladó, al costat mateix de lEscola
Bressol el Bosquet. És una parcel.la
de 1.057 m2 de superficie qualificat
com a terreny dotacional, on shi
podran construir una vintena de
pisos.
La construcció daquests pisos la
durà a terme una Cooperativa
especialitzada en habitatge i serà
aquesta mateixa qui en durà la gestió
durant un termini de 30 anys.
Ens hauria agradat més que el
constructor hagués estat directament
lAjuntament, però la situació de les
arques municipals obliga a buscar
alternatives per tal daconseguir
lobjectiu final: pisos per a joves o
gent gran, en règim de lloguer
assequible per als seus usuaris.
Properament, des de la Regidoria,
es donarà àmplia informació i
sestudiaran les bases per a lús i
adjudicació daquests habitatges.

Creu Roja
Fa pocs dies, en el Saló de pedra
de lAjuntament, lequip de govern,
ha signat un conveni de col·laboració
amb la Creu Roja local, que tanta
feina està fent a nivell humanitari,
tant a nivell social com assistencial.
Feia molts anys que la Creu Roja
estava marginada pel govern anterior
sense rebre el suficient suport, ni
moral ni econòmic.
Ja era hora que un Govern local
sensible com lactual, fes costat a
aquesta colla de persones que duna
manera despresa, vocacional i
voluntària estan cada dia, caps de
setmana inclosos, donant aquest
servei a la població dArgentona.
Per aquest fet han rebut del
Govern municipal una xifra de 18.000
euros que invertiran en millores
datenció i servei cap a tots els
vilatans sense exclusió. Des daquí
aprofitem per felicitar a la Creu Roja
per la gran tasca que duen a terme
de manera constant i continuada.

Pla contra les drogues
Les drogues no són un tema
secundari.
A Argentona hem cregut que
hem de tenir un Pla de lluita contra
les Drogues, en el que lAjuntament
shi compromet a fons, i farà el
que calgui per implicar-hi el poble
i, sobretot, les famílies.
Aquest Pla parteix de la filosofia
de la proximitat. Hem danar allà
on calgui: a lInstitut, a les escoles,
al Casal de Joves, a les famílies, a
l'Àrea Bàsica de Salut per ajudar a
resoldre el problema. Es
contemplen tots els moments en
què es pot i sha dintervenir: des
de la prevenció i la informació,
fins a latenció a les persones
enganxades a la droga i
lacompanyament a aquelles que
ho volen deixar.
En conseqüència, hem de
combinar educació amb tractament
mèdic, feina policial, rehabilitació
mèdica i social, etc.
I això és que sestà fent des del
nostre equip de govern, un govern
sensible a aquest problema social
que també afecta a la nostra
comunitat.

Canvi de gestió en l'Escola Bressol Municipal
"Cargol treu banya"
Fa més dun any es va adjudicar, mitjançant concurs, la gestió de
lescola bressol pública de Can Serra de Lladó, a lempresa El Gegant
del Pi SCCL. La nova escola bressol donava resposta a la necessitat de
places de 0 a 3 anys, ampliant-ne el nombre total amb places públiques.
Amb aquesta adjudicació, l'empresa el Gegant del Pi va passar a gestionar
les dues escoles bressol municipals: el Bosquet a Can Serra de Lladó i
el Cargol treu banya al veïnat del Cros.
Tan bon punt va adjudicar-se el concurs a lempresa El Gegant del
Pi, aquesta van tancar de sobte la seva escola privada, deixant pares i
nens amb un pam de boca i forçant-los a anar a lescola pública. L'objectiu
de l'ampliació de places via inversió pública se'n va anar en orris, ja que
es quedava altre cop a punt de dèficit de places.
Ara, un any més tard, la concessió de la gestió del Cargol treu banya
havia caducat i s'havia de posar a concurs. El Gegant del Pi ha perdut
el concurs i ara que ja no tenen la seva antiga escola per tornar enrera
i és quan venen els plors i les pressions polítiques cap al govern.
Les regles del concurs públic estan molt clares i el govern l'ha adjudicat
al millor projecte que sha presentat. Fer el contrari seria prevaricar.
Ningú no diu que les professionals de l'escola Gegant del Pi ho hagin
fet malament. Són bones professionals i treballen bé. Simplement el
projecte presentat per l'altra empresa ha guanyat per ser millor segons
les regles del joc establertes als plecs de clàusules. No hi ha volta de
full.
Un bon exercici de responsabilitat, a partir dara, és que lempresa
el Gegant del Pi accepti la realitat del concurs i treballi amb consciència
i coherència amb la comunitat educativa per tal de donar bon servei als
pares i nens usuaris de lescola bressol Cargol treu banya, ja que aquest
és lúnic objectiu que es persegueix amb la nova adjudicació.

Què s'ha fet? ... Què anem fent?
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Ampliació de la Deixalleria

El tren orbital

Feia més de dos anys que shavien
de fer les obres dampliació de la
deixalleria de Can Carmany. Hi havia
una subvenció concedida per la
Generalitat, que per culpa de no
haver-ne iniciat les obres, va estar
a punt de perdres. Arrel de les bones
gestions de la regidoria de
Sostenibilitat, la Generalitat va
accedir a mantenir la subvenció amb
la condició que estigués acabada per
lestiu del 2008. Actualment ja han
començat les obres per ampliar-la i
millorar el servei i està previst que
sacabi pel Juliol.

Campanya per a la
reducció del rebuig
Durant el mes de juny s'ha iniciat
una campanya per fomentar la
reducció del rebuig. Hem de
conscienciar-nos i fer una bona
selecció de les deixalles. La nova
llei de residus penalitza el rebuig i
si no el reduïm ens ho trobarem al
rebut de la brossa.
Amb la campanya s'intenta reduir
el nombre de tones que portem a
cremar, així com evitar les males
pràctiques a l'hora de portar les
deixalles als contenidors.
Entre tots hem d'aconseguir
eliminar les imatges de les àrees
d'emergència curulles d'escombraries
a terra mentre els contenidors estan
completament buits.

Animals domèstics

Des de la Regidoria de
Sostenibilitat, i amb el suport del
Consell Comarcal, sha fet una
campanya perquè els argentonins
que tinguin gossos i gats els xipin i

Més recollida porta a porta
Sestà treballant per ampliar el
servei de recollida d'escombraries
de manera que els envasos i el paper
i cartró també siguin recollits porta
a porta.
S'ha previst que l'ampliació del
porta a porta comenci a la tardor.
Aquest canvi ens ajudarà a reciclar
més i ens estalviarà les caminades
cap els contenidors, ja que el plàstic
i el cartró seran recollits a la porta
de casa.

Futur servei:
la deixalleria mòbil
Quan acabin les obres d'ampliació
de la deixalleria, comptarem amb
un nou servei: la deixalleria mòbil.
És un contenidor com el de la
fotografia que al seu interior té
cubells per a tota classe de residus.
La Deixalleria mòbil recorrerà els
veïnats i les urbanitzacions amb un
calendari que s'establirà, per a
facilitar l'abocament de residus i
evitar que aquests siguin dipositats
indegudament als entorns dels
contenidors.
L'adquisició d'aquesta eina ha
estat subvencionada per l'Agència
de Residus de Catalunya.

Reforma dels consells de
Territori
Dins l'estructura organitzativa
dels consells de participació, una de
les primeres coses que es va fer va
ser reestructurar els consells de l'Àrea
de Territori, unificant el Consell
d'Urbanisme amb el de Sostenibilitat
amb el nom de Consell de Territori.
Aquest funciona com a plenari
dels grups de treball d'Urbanisme,
Obres, Habitatge i Sostenibilitat, que
es reuneixen independentment i més
sovint.
S'han convocat reunions mixtes
d'Urbanisme i Sostenibilitat per a
temes concrets com l'ampliació del
Parc Serralada Litoral o l'estudi del
Pla Territorial Metropolità.

Pla Director de Participació
Ciutadana
El Pla de Participació ja està
funcionant i aviat en veurem els seus
resultats. S'han fet entrevistes i
tallers amb responsables municipals,
tècnics, membres de les entitats i
vilatans i vilatanes, a fi de conèixer
quina és la situació de la participació
a Argentona.
Quins espais de participació
tenim? Com funcionen els Consells?
Com ens hem d'organitzar? Quins són
els punts febles de la participació a
Argentona? Des de TxA estem
contents perquè aquest Pla ens
ajudarà a tirar endavant amb més
eines un dels punts capdals del nostre
programa: la participació profunda
dels vilatans en la política municipal.

Clavegueram
censin. La correcta identificació dels
animals domèstics és una obligació
dels seus propietaris, a l'hora que
facilita molt la seva recuperació si
s'extravien.
De totes maneres hi ha constància
que encara en queden molts per
censar. Per aquesta qüestió
properament començarà la segona
part de la campanya que es basa en
controlar que tots els animals
argentonins estiguin censats.
Lobjectiu és tenir un cens
actualitzat de tots els animals de
companyia. Per a fer-ho s'està
elaborant una aplicació informàtica
que, a part de mantenir el cens,
permeti gestionar més eficaçment
totes les incidències amb animals
domèstics.

Un dels problemes més greus en
les infraestructures de la vila són les
clavegueres, la seva antiguitat en
algunes zones, o la seva absència en
algunes urbanitzacions; així com el
desconeixement de per on passen
en molts carrers.
Per a solucionar-ho s'està fent
l'inventari del clavegueram de tota
la vila; s'estan creant les ordenances
per regular les connexions a la xarxa
per part de les empreses
constructores; s'estan renovant
algunes clavegueres que ho
necessitaven des de feia molts anys
(Carrer del Puig, carrer Bellavista );
se n'han iniciat de noves al veïnat
del Cros; i,ben aviat començaran les
obres del col·lector de Clarà, tant
necessari per a les urbanitzacions.

Sha plantejat a la Generalitat
un nou traçat de la línea del tren
que passa pel marge dret de la riera,
el màxim soterrat possible perquè
sadapti millor a la topografia i
redueixi limpacte paisatgístic.
Aquest traçat substitueix el que
plantejava l'anterior govern que
passava pel marge esquerre.
LAssociació de veïns dArgentona
ha fet una bona campanya de
conscienciació en aquest aspecte i
el Govern, la majoria dentitats
argentonines i quasi tots els grups
polítics municipals han acabat donant
suport al nou traçat.

El pla General
Lordenació del territori proposada
per lanterior govern (PSC i lEntesa)
no reflectia la realitat territorial i
volia tirar endavant amb unes
propostes contràries a la identitat
del poble i als valors paisatgístics
que tenim (recordeu lenderroc de
les cases del MOPU, la supressió de
la zona esportiva actual per
construir-hi 150 pisos...). Aquest Pla
lhem aturat i siniciarà la proposta
dun nou Pla en consonància amb la
realitat dArgentona i les necessitats
dels argentonins. Ja shi està
treballant i per això sha començat,
amb la participació de molts vilatans
en el Consell dUrbanisme i
lactualització del Pla Estratègic que
a finals dabril va presentar les seves

conclusions. Una acció molt
necessària i de vital importància com
a fase prèvia al començament del
nou Pla General.

Poligon Industrial Nord
En el polígon industrial nord, al
costat de la rotonda nord hi ha un
bon espai de 3 hectàrees on lactual
Pla General hi preveu la instal·lació
de grans indústries.
Davant la demanda despais més
reduïts per a l'activitat empresarial
de molts emprenedors del municipi,
sestan duent a terme contactes amb
els actuals propietaris de la zona,
per analitzar la viabilitat de la
instal·lació de petites naus industrials
i un edifici de serveis que pugui donar
facilitats als petits industrials per a
instal·lar-shi, aconseguint daquesta
manera descongestionar el centre
de la vila i donar resposta a una
demanda de fa molts anys.

Aparcament soterrat a la
Plaça Nova
Sestà treballant en
lavantprojecte bàsic i l'estudi de
viabilitat, previs a la redacció del
projecte de construcció. Aquest
estudi ha despecificar lentrada i
sortida a laparcament, tant per als
vehicles com per a les persones; la
distància de la construcció als arbres;
el nombre de places fixes i les de
rotació, i també un estudi sobre

laparcament en superfície a lentorn
de la plaça. Un cop establerta la
viabilitat daquest projecte, caldrà
decidir com surbanitzarà la
superfície de la plaça, mitjançant
un concurs públic i amb àmplia
participació dels argentonins per tal
de definir molt bé com la volem.
Previ a linici de les obres sobrirà
un gran procés dinformació amb la
participació de tots els veïns i
comerços als qual pugui afectar
aquesta important obra per
Argentona.

Nova línea d'autobús: de
les urbanitzacions a l'ABS
i l'hospital
Una reivindicació de molts anys
que, al final, es farà realitat. A partir
del primer doctubre tots els veïns
de les Ginesteres, Can Cabot i Can
Raimí, tindran un autobús cada hora
i mitja que els portarà a l'Àrea Bàsica
de Salut o a comprar al mercat al
centre dArgentona.
Aquest autobús recollirà també
els veïns de Madà i al final tindrà
aturada a lHospital de Mataró. Serà
un servei ininterromput des de les 7
del matí fins les 9 del vespre i amb
recorregut de 15 hores si es fa tot
complert. Del nucli urbà a lHospital
tindrà serà un recorregut que es farà
en 10 minuts. Els bitllets aniran
dacord amb la tarja T-10 de
transports de la Generalitat.

Reorganització del Departament de Territori
El departament estava a punt del col·lapse. Per tot
arreu, a les taules, als armaris i a terra sacumulaven
muntanyes de paper que eren
els centenars dexpedients
oberts des de feia anys i que
esperaven que algú els fes
cas algun dia. Feia molts anys
que lorganització daquest
departament no funcionava.
Això feia inviable poder donar
cap tipus de servei amb
agilitat (una sol·licitud
presentada per un vilatà, era
difícil de saber en quina part
del procés es trobava o quina
persona el tenia).
Avui sha organitzat i
endreçat tot el departament.
Shan eliminat tot els papers
que no servien per a res,
shan fet nous arxius per

emmagatzemar el material útil, shan agrupat persones
que treballen en equip en un mateix espai i sha creat
un programa informàtic per
a treballar amb els
expedients. Tot això per tal
de millorar leficiència dels
departaments i guanyar en
eficàcia, donant molta més
celeritat a les llicències
dobres, així com les
sol·licituds docupació de la
via pública i talls de carrer.
Però encara queda camí per
córrer i no nestem prou
satisfets dels resultats, donat
que falta aconseguir una
agilitat en el tràmit, perquè
hi ha un excés de tecnicismes
en el procés de concessió de
llicències que encara no hem
pogut superar.

Què s'ha fet? ... Què anem fent?
La Sala

Lobjectiu és que es pugui utilitzar
com a centre dactivitats el més
aviat possible. Limport econòmic
que han tingut les obres fins a
lactualitat i tot el que falta encara
invertir per tenir-la en condicions,
ens ha escurat les arques municipals.
Ha estat una obra desafortunada per

Creació del Consell de
Patrimoni
Després de moltíssims anys sense
tenir la cura necessària del nostre
patrimoni sha creat aquest Consell
que vetllarà per la preservació de
tots els elements d'interès
arquitectònic, paisatgístic o
ambiental i cultural.
El Consell estarà integrat per
diverses persones argentonines
coneixedores i sensibles en aquestes
temàtiques. Perquè la seva tasca
sigui eficaç, el Govern ha convocat
un concurs públic per a adjudicar a
un equip de professionals lelaboració
del catàleg del patrimoni argentoní
que, fins ara, mai no ha existit.

la seva magnitud descontrolada, ja
que sempre hem dit que amb una
bona reforma ja faria anys que
lestaríem utilitzant.
Però tenim el que tenim i ara
convé actuar amb responsabilitat
per tal de trobar-hi la millor sortida.
Sha encarregat a una enginyeria
lestudi per que ens digui quines
activitats shi poden fer tal com està
avui, per poder-ne treure
momentàniament un bon profit,
sempre complint amb la normativa
vigent.
La bona tasca duta a terme pel
Centre Parroquial durant tots aquests
anys, amb laportació del seu espai
i la programació dactivitats culturals
per pal·liar el dèficit provocat per
les obres de la Sala, ha estat i

continua sent de gran importància
en la vida cultural Argentona. Un
cop aquesta estigui acabada,
Argentona disposarà de dos espais
emblemàtics per a la realització dels
diferents actes culturals

de Cal Guardià i Can Doro, i ja estan
molt avançades. Lobjectiu és que
aquests terrenys siguin propietat
municipal, sense que lAjuntament
hagi de pagar res, compensant-ho
amb una part del terreny i
equipament de la Velcro. Això
permetrà guanyar tota la zona de
Can Doro per a equipaments. Els
estudis inicials van en el sentit de
construir-hi el mercat i altres serveis
públics.

La futura piscina coberta

La Velcro

Can Doro i la mina i la Font
de Sant Domingo
Una de les primeres accions del
nou govern de Tots per Argentona i
CiU va ser la protecció específica de
la Font de Sant Domingo i de les
seves mines, a fi de preservar-les.
Durant el mes de juny s'ha
conegut la sentència del contenciós
de la Plataforma, en la qual es suspèn
l'aprovació definitiva del projecte
que tants conflictes ha generat.
Queda clar que l'anterior govern
hauria d'haver escoltat més i
enderrocat menys, vist com ha anat
tot.
En tot cas, hores dara, s'està
negociant amb els propietaris i les
persones que tenen drets en lespai

Disseny nou
al Cap de Creus

Una de les nostres prioritats era
la millora de la revista com a vehicle
de comunicació entre lajuntament
i els vilatans.
Amb la introducció dun nou
disseny, amb color a totes les
pàgines, laugment del tiratge
perquè arribi a totes les cases i la
reducció de costos dimpressió i de
maquetació, hem aconseguit una
part daquests objectius.
Amb la introducció de noves
persones col·laboradores i seccions,
anirem fent la resta.

Les butaques ja han estat instal·lades

Ja va adjudicar-se el concurs
públic per a la construcció i la gestió
de la piscina municipal que a l'hivern
serà coberta i a l'estiu, descoberta.
Ara sestà treballant en el projecte
definitiu, procés que encara serà
força laboriós per la complexitat
daquesta obra.
Amb aquesta obra obtindrem un
servei que utilitzarem durant lany,
amb piscina coberta, descoberta,
piscina-jacuzzi, sala de fitness i
gimnàstica, servei de bar.
És una obra que obtindrem sense
cap mena de cost de construcció per
a lAjuntament ja que es donarà en
concessió a lempresa que la
construirà i després en portarà la
gestió i lexplotació per a 30 anys.
Després passarà íntegrament a ser
propietat municipal.

Nova seu de la policia local

Sestà treballant en un nou
projecte per a aquesta zona, amb
pisos de promoció privada i pública,
aparcament soterrat, locals
comercials, equipaments públics i
espais lliures amb plaça inclosa.
Als veïns que tenen la seva
residència en la zona afectada, se'ls
respectarà la seva voluntat de
continuar residint al mateix lloc.
Això vol dir que no es farà cap
expropiació forçosa, com s'havia
previst en l'anterior projecte.

Què s'ha fet? ... Què anem fent?

Per fi la policia tindrà una nova
seu de treball i atenció al públic.
S'ubicarà carrer Ramón Par núm. 4
i tindrà uns 400 m2.
Aquesta compra ja va ser
emparaulada per l'anterior govern,
l'actual govern, però, va fer una
millor negociació i la va adquirir fent
un estalvi de 60.000 euros.
El cost de les noves instal·lacions
s'ha previst en 516.000 , obtenintse una subvenció de la Generalitat
per valor de 310.000 . Es continua
treballant en lelaboració definitiva
del projecte perquè, abans dacabar
lany, siniciïn les obres.

Nova web:
www.argentonacomunicacio.cat
A part de la web municipal que
ens informa de totes les activitats
argentonines, del funcionament de
lAjuntament, dels serveis,
ordenances i, dArgentona en
general, des del dia de Sant Jordi

Tallers d'ocupació:
recuperant la Font Picant

està en funcionament un nou canal
de comunicació, importantíssim, a
partir de la Ràdio.
Aquesta web ens informa en
directe o bé a la carta de totes
aquelles coses que es difonen per
Ràdio Argentona. Així, daquesta
manera, podem escoltar a qualsevol
hora del dia o de la nit, des de casa
o des de lestranger, tots i cadascun
dels programes que semeten a Ràdio
Argentona. Un avenç molt important
pel que respecta a la informació i a
la comunicació locals.

Creació del
Consell Municipal de
Mitjans de comunicació
Mai lAjuntament havia tingut un
Consell de Mitjans de comunicació
que regulés la representació de les
entitats en els mitjans i que garantís
la transparència i la llibertat
dexpressió en els mateixos. Shi ha
previst la representació de les
entitats partir dels diversos consells
de participació, la representació dels
Picant, que com tots heu pogut
observar torna a recuperar la fesomia
que des de fa anys no tenia, degut
a lestat dabandonament a que
havia arribat. Us convidem a
passejar-hi per anar veient tot el
procés d'evolució.

Moviment al Cros

A finals de lany passat i durant
tot aquest any shan creat uns Tallers
dOcupació amb lobjectiu de donar
Formació a 24 persones que es troben
a latur. Són tallers formats per 8
pintors, 8 paletes i 8 jardiners,
dirigits per 3 mestres professionals
i un tècnic municipal, on es combina
la formació teòrica amb el treball
pràctic, tot aprenent un ofici que
els servirà per al desenvolupament
de la seva vida professional.
El sou, tant dels mestres com dels
aprenents, és subvencionat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya.
Estaran treballant fins a final
dany endreçant l'entorn de la Font

Al polígon industrial del Cros i al
camí de les Mateves sestan duent
a terme unes obres que portaven
més de vint anys de retard. S'està
instal·lant el clavegueram, la xarxa
daigües, soterrant línies elèctriques
i fent les obres durbanització.
El veïnat del Cros experimentarà
un gran canvi en els propers anys,
gràcies al programa de la Llei de
Barris, que significarà una inversió
de 1.800.000 euros finançada entre
l'Ajuntament i la Generalitat. Aquests
diners permetran la renovació i la
rehabilitació de serveis, molt
envellits i necessaris.
Les entitats del veïnat i els grups
polítics, ja han començat a participar
en la concreció de tot el procés i la
feina a fer. Aquestes actuacions es
programaran al llarg dels quatre anys

grups polítics municipals i també la
representació dels professionals de
la comunicació i persones
interessants de la vida ciutadana.
També sha creat un Reglament
de participació dels grups polítics en
els mitjans de comunicació públics
locals.

Nou servei de neteja viària
Des del dia 1 de maig la neteja
dels carrers la fa una nova empresa
ja que el contracte amb l'anterior
s'havia acabat.
Amb l'entrada en vigor de la nova
contracta s'ha ampliat el servei a
més zones, amb més personal i
maquinària nova, per tal
daconseguir allò que molts vilatans
demanen: uns carrers ben nets i
endreçats.
Però amb això no nhi ha prou si
no hi col·laborem tots! Per molt que
s'ampliï el servei, mai no hi haurà
prou operaris de neteja si entre tots
no millorem el nostre comportament
cívic.
Perquè el poble estigui net cal
un bon servei de neteja i un millor
comportament de tots plegats.
previstos per la llei.
La urbanització del Veïnat es
completarà amb la construcció de
nous habitatges en terrenys de
l'INCASOL i municipals, mitjançant
la fórmula ARE proposada per la
Generalitat.
Inicialment la Generalitat preveia
500 habitatges però sestà demanant
al Departament de Política Territorial
una xifra màxima de 200, quantitat
que té un ampli consens per part de
les associacions argentonines i partits
polítics.
La fórmula ARE permetrà la
construcció de nous equipaments al
veïnat.

