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Reurbanització del
carrer Gran, plaça de Vendre
i carrer Torras i Bages
Argentona té un comerç estructurat en
botigues petites-mitjanes de qualitat, moltes
delles del tipus familiar de propietat o de
lloguer. Aquest comerç és el que sha anat
desenvolupant amb molts esforços fins a tenir
la trama actual.

El comerç dArgentona necessita tant
les persones dArgentona com les de fora, però
Argentona també necessita el comerç que
tenim, i el necessita com element dinamitzador
duna manera de ser de poble. És per això que
Argentona ha doferir a aquestes zones
comercials unes infra-estructures que permetin
el seu desenvolu-pament i la seva adequació
a les necessitats que demanen els ciutadans
actualment.
Una de les coses que té el comerç
dArgentona és la qualitat, aquí no hi ha cap

dubte. A aquesta qualitat li correspon un preu
i és aquest equilibri en la relació qualitat-preu
que, com a concepte, els ciutadans hem de
saber valorar. És un comerç que té la capacitat
danar-se adaptant en tot moment a lèpoca
en que es viu, però el que ens falta són les
infraestructures necessàries per
a poder accedir a aquests
comerços. En primer lloc, no
tenim uns accessos, uns carrers,
adaptats de tal forma que les
persones puguin circular
fàcilment, que sigui un espai
urbà agradable. Ens falta
aparcament fàcil, sense que això
vulgui dir pretendre aparcar
davant mateix del comerç on
volem anar comprar, sinó que
manca un gran aparcament dins
daquest centre comercial que
actualment tenim.
Aquest aparcament, en
aquest moment i per la seva
situació, serà el de la plaça Nova.
No oblidem que està just al mig
del nostre centre comercial: carrer Gran, plaça
de Vendre, carrer Torras i Bages, carrer Sant
Miquel, Plaça Nova, carrer de les Parres, carrer
Joan XXIII, carrer Barcelona, carer Dr. Samsó.
Daquest aparcament el que hem de saber
determinar correctament són el nombre de
places fixes i de rotació que necessitem per
tal que ens resolgui aquesta funció.
Solucionats aquests temes, el nostre
centre comercial, amb les seves pròpies
característiques, podrà competir amb qualsevol
nou espai comercial que es pogués crear.

Dit tot això, ens preguntem: el comerç
existent dins la zona comercial actual
dArgentona, necessita una nova àrea comercial
de mitjana superfície per a revitalitzar-lo? No
és millor solucionar primer les mancances

daccessibilitat, aparcament, càrrega i
descàrrega i fer espais agradables que convidin
als ciutadans a moures per a aquesta zona?
El govern municipal està
treballant en la concreció dels
principis bàsics per a la millora
del comerç a la vila, i en la
dignificació de la mobilitat de
l'eix comercial d'Argentona,
creant espais pensats per a les
persones. Entre ells, hi ha en
aquests moments la
reurbanització, com a zona de
pas prioritari per a vianants del
carrer Gran, plaça de Vendre i
c/ Torres i Bages, la millora de
la imatge arquitectònica de
lentorn i la realització de
laparcament de la plaça Nova.
Totes aquestes obres, els
membres de la permanent de
Tots per Argentona, creiem que

han de ser objecte duna reflexió distesa i
conjunta buscant solucions en la forma de
portar-les a terme. El govern actual, com a
òrgan impulsor, aglutinador i executor del
projecte, caldrà que tingui en compte els
possibles suggeriments i
plantejaments que puguin fer
els comerços de les zones
indicades, lassociació de veïns
i tots els ciutadans.
El projecte durbanització
del carrer Gran, plaça de
Vendre i carrer Torres i Bages,
creiem que sha de tirar
endavant, tenint temps per a
aplicar els acords que
sadoptin. És per tot això que
recomanem al govern actual
que continuï amb el procés que
sha obert dinformació de les
obres amb la participació de
totes les parts afectades i es
realitzi una reflexió conjunta
en la qual els avantatges i
desavantatges que comporta
la realització daquests tipus dobres, pugui
ser assumida en una part important per a
tothom.
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