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Bus a lHospital
Per a alguns desconegut, per a d'altres
imprescindible. Després de molts anys de
reivindicacions hem fet realitat un servei molt
necessari, especialment per a tots aquells que
residint en zones externes al nucli urbà no disposen
de vehicle privat.
La nova línia dautobús regular que comunica
les urbanitzacions amb el nucli urbà i lHospital és
una realitat per les 30.000 persones que lutilitzen
a l'any. Un bon servei a tenir en compte ja que cada
hora ens apropa a lHospital de Mataró.

Can Gallart, unes obres molt
necessàries!
Tots recordem la gran quantitat de forats que hi
havia al carrer ocasionats per les arrels dels arbres
que poblen aquesta zona. El feien totalment
intransitable. Les obres durbanització de les
avingudes Espanya i Catalunya shan dut a terme
en un termini de sis mesos tal com estava previst
i sense cap mena de desviació econòmica. Amb
aquesta important obra sha dut a terme tota la
construcció del clavegueram, enllumenat, escomesa
daigua, línies telefòniques i lasfaltat, obtenint
una importantíssima millora en la urbanització
daquesta zona.

Tres anys
de govern,
fent poble!
Fa tres anys els vilatans dArgentona van
decidir prescindir dideologies de partit, i donar
la confiança a un grup de vilatans disposat a
treballar amb il·lusió i honestedat per millorar
el poble i la qualitat de vida de tots els veïns.
En aquest temps, podem dir, amb humilitat,
que shan assolit molts dels reptes a més de:
· Superar letapa inicial i aprendre a governar
· Superar entrebancs econòmics existents i
sobrevinguts
· Aconseguir restablir un bon clima de relació
dins i fora de lAjuntament
Immersos en la feina, engolits pel dia a dia,
no ens hem adonat que aquells que estan fora
de làmbit polític, no sempre coneixen les coses
que no els afecten directament, siguin petites
o grans.

Estem convençuts que
Tots per Argentona és leina fonamental
per tirar endavant el nostre poble.
Escoltant les vostres veus i estant a prop vostre
és la manera dassolir una bona gestió i un bon
govern. Si ho hem aconseguit estarem molt
satisfets; si en certs moment no ha estat així
demanem disculpes a qui hàgim pogut decebre;
i si algú sha sentit perjudicat, que pensi que
sha fet amb la voluntat del bé comú. No és
fàcil governar, i menys encara, acontentar
tothom. Amb el vostre ajut, intentarem seguir
millorant!
És per tot això que us demanem que feu
sentir les vostres queixes, comentaris i opinions;
de forma rigorosa, seria i constructiva, amb la
intenció de sumar i no de restar.

Dos nous Casals per a la Gent Gran:
al nucli urbà i al Cros

Sha fet un pas molt important adequant un nou Casal de Gent Gran en lespai que ocupava lantic Bar
Deportiu. Les persones grans que lestan utilitzant hi troben en ell un lloc lluminós, sense barreres per
accedir-hi i amb moltes més prestacions que les que tenien en el primer pis de lAjuntament.
Així mateix, l'estiu del 2009 es va inaugurar el primer Casal de Gent Gran al veïnat del Cros. Ambdues
instal·lacions són gestionades per les respectives associacions de jubilats i pensionistes que organitzen
tota mena d'activitats per a la gent gran.

En època de crisi, i amb les dificultats pressupostàries que
això comporta, shan incrementat de forma important
laportació dinerària a moltes
Lequip de govern ha esmerçat recursos materials,
humans i econòmics per a la millora dels temes socials.
Podem assegurar que produeix una gran satisfacció personal
ajudar a aquelles persones que veritablement ho necessiten.
Sha donat i es dóna, suport a persones que estan passant
moments difícils. Però, no estem pas sols, la implicació
de molts ciutadans en entitats com Càritas i Creu Roja
és fonamental. Des del govern valorem la seva aportació,
i continuarem donant-hi el màxim suport personal i
econòmic.
Encoratgem a la ciutadania a incrementar el seu ajut
a aquestes entitats, i no només amb diners, sinó invertint
una mica desforç amb gestos amables, comprensió, bona voluntat, i una mica del seu temps.

El Pla de Barris
de Sant Miquel del Cros

Un projecte cofinançat per lAjuntament i el departament
de Política Territorial i Obres Públiques. Inclou actuacions
urbanístiques, mediambientals, econòmiques i socials amb
una forta implicació i participació de la ciutadania.
El Pla de Barri de Sant Miquel de Cros pretén reduir al
màxim les deficiències urbanístiques; augmentar la qualitat
de vida dels veïns, incorporant nous serveis; i fomentar la
cohesió social al barri i la relació amb la resta d'argentonins.
Ja s'ha rehabilitat la plaça Pablo Picasso i a la tardor
començarà la urbanització del carrer Argentona i la plaça
del Cros.
A l'Oficina del Pla de Barri hi ha molta activitat: cursos,
xerrades, ajut per a cercar feina; suport a les entitats, als
joves, als avis, les dones, l'escola...

Escoltem les reivindicacions del poble i treballem per lentorn:
La Font Picant reneix després d'anys d'abandó
Durant lany 2008, mitjançant uns Tallers dOcupació
per donar formació i treball a 24 persones en atur,
es va procedir a l'arranjament de la Font Picant.
Així va ser com 8 pintors, 8 paletes i 8 jardiners
van aprendre aquests oficis tot compatibilitzant la
seva formació amb la feina de restauració del
paratge de la Font Picant.

Avui, amb els fons d'ajut estatals, s'està rehabilitant
la part superior de la Font, allà on hi havia hagut
la planta embotelladora i "l'establiment". Les runes
i entrebancs estan donant pas a una gran esplanada
amb un espai cobert, que ben aviat podrem gaudir
tots, per portar-hi a terme tota mena d'activitats.

La Font Picant ara

La Font Picant abans

En favor dels animals domèstics
Shan dut a terme campanyes
amb lobjectiu que els propietaris
de gossos i gats els xipin i censin.
La correcta identificació dels
animals domèstics és obligació
dels seus propietaris, a lhora que
facilita la seva recuperació si es
perden. Des de la Regidoria de
Sanitat us informaran com ferho. Aprofitem per demanar a tots
aquells que passejant els seus
gossos es descuiden els seus
regals en les voreres o els
carrers, tinguin cura de recollirlos, per respecte a la resta de
ciutadans i al medi ambient.

Arreu del poble hi ha diversos
dispensadors de bosses que són
molt útils per mantenir els carrers
nets. Amb bones actituds ens
sentirem més orgullosos de ser
vilatans. No costa gens i és un
gest de maduresa i civisme. Ells
ho farien si poguessin!.
També s'han començat a contolar
els gats de carrer mitjançant
"colònies de gats". Aquesta és una
tasca feixuga i costosa que
necessita de la col·laboració de
vilatans voluntaris. De moment
ja n'hi ha dues d'estables (al turó
de Sant Sebastià i les Ginesteres).

A Catalunya, els residus urbans han crescut un 46% en els darrers 10
anys (que representa un 25% per càpita). El 72% acaben en abocadors
o incinerats ja que només se'n recupera el 28%.
Hem millorat el pla iniciat per
lanterior govern per tenir cura
del medi ambient en tema de
residus: hem ampliat la recollida
selectiva d'escombraries porta a
porta a les fraccions d'envasos i
paper i cartró que s'afegeixen a
la recollida d'orgànica i rebuig
iniciada el 2004.
No sempre és fàcil d'entendre
ni dassimilar la millora que
representa un canvi en els nostres
costums si, a més, comporta una
certa autodisciplina que pot
semblar una incomoditat.
A més duna necessitat perquè
el nostre planeta pugui
sobreviurens, també sha fet de
manera que aquest petit esforç
de responsabilitat individual pugui
ser recompensat -en molts casosamb un estalvi econòmic. Ens
referim, naturalment, al sistema
de pagament de residus per
generació, rebatejat com a Taxa
Justa perquè aquest sistema
permet que la taxa es pagui en
funció de la brossa que es genera,
qui menys brossa genera, menys
paga.
Possiblement molts pensin que
el sistema no és ladequat, tot
és discutible, però el cert és que
comparant-lo amb el sistema de
contenidors, de superfície o els
soterrats, és el més efectiu per
recuperar al màxim les nostres
deixalles.
Els contenidors només tenen
de positiu la suposada comoditat
de l'usuari (no pas dels qui els
tenen davant de casa), però de
cap manera són una formula neta,
que fomenti el reciclatge i la
sostenibilitat ja que són un reclam
per acumular brossa al voltant.

És això el què volem? Nosaltres NO!
Amb la recollida porta a porta a Argentona
hem aconseguit recuperar el 63% dels nostres
residus.
Amb la taxa justa esperem arribar al 75%.
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No volem més abocadors ni incineradores. Volem un país net, sense
abocaments incontrolats, sense acumulacions de brossa al voltant dels
contenidors. Per aconseguir-ho hem de començar per casa nostra: Argentona!
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Els contenidors soterrats no són alternativa vàlida. Són molt més cars
d'implantar i de mantenir i molts usuaris no respecten el seu ús. El porta
a porta implica complir un horari, sí, però estalvia desplaçaments. La
separació a casa és d'obligat compliment en tots els casos. Un cop feta,
deixar-ho a la porta de casa és molt més fàcil per a tots.
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Amb l'orgull de ser pioners en una cosa bona: produir menys residus i pagar
la nostra taxa d'una manera justa! No té cap sentit que tothom pagui el
mateix quan no genera el mateix. Però, com sempre, és necessària la
col·laboració de tots i totes per fer viable aquest exercici de responsabilitat
ambiental.
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