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És lhora de can Doro/cal Guardià!
Han hagut de passar més de 10 anys de lluita
de la societat civil i de molts maldecaps per part
de tots els governs municipals des daleshores, per
acabar realitzant allò que shavia dhaver fet al
principi: comprar lespai de cal Guardià.
Volem recordar que, avui, això ha estat possible
mercès a la feina feta per un nombrós col·lectiu de
ciutadans que van donar suport a la iniciativa de la
Plataforma en defensa del Centre Històric que
ja deia, llavors, que un altre can Doro era possible!
Bé, ara cal Guardià i el seu entorn ja són
municipals. Aquest fet significa que sha de
començar a treballar, obertament amb tots els
ciutadans, per pensar com haurà de ser aquest
espai i quins serveis haurà dacollir per respondre

a necessitats col·lectives, essent tractat amb la cura
i el respecte que mereix.
Sinicia, doncs, un important procés que necessita
de la màxima participació ciutadana en la presa de
decisió del que ha de ser aquest sector del centre
històric. Creiem que no es pot deixar només a les
mans del govern municipal de torn. Sens gira feina!
Nosaltres fem una proposta per al debat. En
parlem? Per començar, il·lustrem aquest escrit
amb el projecte que va guanyar el concurs didees
convocat per tots per ARGENTONA labril de 2007.
Només és això, una idea, però ens serveix per
visualitzar aquest espai, més enllà del runam en
que ho van convertir el govern de lEntesa i el PSC,
ara fa 9 anys.

Un exemple del que lespai de can Doro/cal Guardià podria ser
Al concurs didees convocat per txA shi van
presentar 6 projectes redactats per
estudiants darquitectura/joves arquitectes.
Les premises eren: una plaça pública, un
equipament com el mercat municipal i la
conservació de la Font de Sant Domingo i
les seves mines. Les tres imatges que us
presentem aquí es corresponen a la proposta
de lequip guanyador del concurs que es va
presentar sota el lema de Dinàmic.

Fèlix Rosa:
persona non grata
Saben prou bé els nostres
conciutadans que mai no hem volgut
parlar del personatge Fèlix Rosa.
Però una vegada més continua fentla grossa i avui en parlarem (i en
més dun full daquest butlletí)!
En el Cap de Creus del passat
mes de desembre shi publicaven
dues cartes de molts argentonins i
argentonines que es queixaven de
la conducta daquest senyor
respecte la relació que havia tingut
amb en Joe i la seva família.
Es queixaven de la seva manipulació vers aquest xicot i de com, arrel
de la seva malaltia, en Fèlix Rosa
shavia aprofitat econòmicament dell
i de tota la seva família, agreujat
finalment pel resultat del testament
en el qual en Joe, en els darrers dies
de la seva vida deixa les seves
propietats a favor den Rosa. Aquests
veïns diuen confiem que la justícia
sadoni de la manipulació que hi
hagut en tot aquest afer, ja que la
família ha iniciat accions jurídiques.
Tot plegat té rellevància especial
quan en Rosa és un personatge públic, regidor de lAjuntament dArgentona, que ha donat i dóna suport al
govern de Convergència i Unió en
lAlcaldia, i mentre tant aquest govern
continua relacionant-shi com si res
no hagués passat, sabent com
saben, a més, que té antecedents i
condemna penal per delictes
continuats dapropiació indeguda i
de falsedat documental, en el seu
passat (BOE 138 9/06/2007 p. 25292).

tots per ARGENTONA dóna
suport a la mare, familiars i
amics den Joe
Des de la successió daquests fets,
diversos veïns shan dirigit a la nostra
formació expressant-nos el seu
desig que aquest regidor sigui
expulsat de la vida pública-política
argentonina. Esperem que la justícia
realment doni una bona solució a
aquest fet.
Mentrestant demanem al govern
de Convergència i Unió, PSC, Entesa
i ArgentCat que elaborin una
proposta de moció de repulsa
pública declarant persona no grata
en Fèlix Rosa en el Consistori; tots
per ARGENTONA els donarà suport.

Una pilona de 30.000 a la plaça Nova?
Ja fa un parell de mesos que el
quatripartit local va decidir que la
solució als problemes de trànsit a la
cruïlla de Puig i Cadafalch amb
Mossèn Cinto Verdaguer era la
instal·lació duna pilona que serà
comandada a distància des de la
Comissaria de Policia.
Segons la introducció del
projecte aquesta decisió ha estat
adoptada pel regidor de mobilitat i
aquest mateix ha decidit que
lescomesa elèctrica (els cables que
han de conduir lelectricitat pel seu
funcionament) serà una estesa aèria
que vindrà del quadre del carrer
Bernat de Riudemeia i que anirà
grapada per totes les façanes de
les cases fins arribar a la cantonada
del Racó den Binu. També assenyala
lenginyer municipal que si els veïns
no ho autoritzen, la instal·lació aèria
no es podrà realitzar. Ja ho han
preguntat a tots els veïns afectats?
La pilona és un cilindre metàl·lic
de 25cm de diàmetre i 70cm
dalçada, que aniria al mig del carrer,
pujaria en 3 segons, baixaria en 2
segons i es comandaria amb una
central electro-hidràulica externa. El
cost daquesta instal·lació sha valorat
en 30.000. Això, diuen, és el que
evitarà que circulin els vehicles, a
partir dunes hores determinades,
en el tram de lAvinguda Puig i
Cadafalch en la Plaça Nova.
Segur que no hi ha altres
necessitats més prioritàries,
realment? El mateix govern sempre
diu que no tenen diners per ajudar

tant com voldrien a persones i
famílies que necessiten ser ajudades
i es gastaran 30.000 en una
pilona?
LAgrupament Escolta els va
demanar suport econòmic per llogar
un local per a les seves activitats
educatives i desplai, que acullen
prop d'un centenar de nois i noies,
i els van dir que no tenien més diners.
Altres entitats culturals, esportives
i socials argentonines se sentirien
molt reconfortades si els en fessin
arribar només una petita part.
La tanca que actualment hi ha
instal·lada en aquella zona produeix
el mateix resultat que, a ben segur,
produirà lesmentada pilona i ens
estalviarem aquests diners. No cal
gastar-los en això!
Després que txA destapés
aquest tema (amb el consegüent
reguitzell de declaracions i contradeclaracions) fa dies que no nhem
sabut res més. A final què passarà?
Esperem que sho hagin repensat,
però nosaltres només sabem que el
regidor de mobilitat ara la fa i... ara
la desfà!

?

Les jornades participatives del POUM

Aquest mes de març shan portat a
terme les jornades de participació per
a la redacció del nou Pla dOrdenació
Urbana Municipal.
Han estat només tres sessions. La
gent de txA hi hem assistit. Valoració?
Una sensació de déjà vu, de poca
trempera, de cobrir lexpedient.
A la Permanent del Consell de la
Vila ja els ho vam dir: eren poques
sessions. La resposta: sen farien més
si la gent ho demanava. Algú ho ha
demanat? No sabem, no ho creiem,
perquè tot era tan genèric, tan global
que no hi convidava.
El cas és que la participació
essencial al POUM ja sha acomplert.
Veurem quin retorn ens fan i què es
recull. No ens han fet frisar gens i de

ganes en teníem i en tenim. Nosaltres
hem posat tota la nostra energia en
col·laborar-hi perquè el procés tiri
endavant de la millor manera possible.
El POUM és important i Argentona sho
mereix. De moment no ens sembla que
hagin aconseguit motivar prou perquè
lassistència a les sessions ha estat de
40, 30 i 25 persones.
Foto: poumargentona.com

Respecte larranjament del paviment del carrer Gran
A primers de març es va procedir a arranjar uns
desnivells que sobservaven al paviment del carrer Gran.
La reurbanització del carrer Gran va ser una obra
desitjada i reivindicada per molts vilatans al llarg dels
30 anys de democràcia municipal. Amb el finançament
del Pla Zapatero va poder-se executar aquesta obra
complexa.
Per a tots per ARGENTONA va significar un
desafiament, una responsabilitat i una joia poder-la tirar
endavant. Cal recordar que hi havia alguns potents
detractors que anunciaven desgràcies i inundacions a
tort i dret, atiats per linsigne personatge Fèlix Rosa.
Ara feia uns mesos que sentíem tothora que el
carrer Gran senfonsava i algú clamava al cel pels
abismes que trobaríem sota el carrer Gran!
Molt encertadament va iniciar-se aquesta obra de
reparació que es veu a les fotos. Gràcies a ella, hem
pogut observar que lenfonsament no era tal, que la llosa
es troba en perfectes condicions perquè va ser ben
executada i que el moviment de les llambordes era
produït per un aprimament de la capa de morter, just
en el punt que el carrer suporta lentrada i el pas de
més vehicles.
Vist com ha actuat el govern actual amb totes les
obres portades a terme per txA (rebentant-les) ens ha
quedat clar que el carrer Gran no senfonsa perquè no
han aprofitat per rebentar-lo (i a fe que algú sen moria
de ganes).

Doncs no, sota les llambordes no hi havia cap desastre!
A la foto de baix sobserven les dimensions de la intervenció.

El mur del camp de futbol: un altre tema sense resoldre!
El mes de novembre de 2012 el Ple Municipal va
aprovar destinar 165.000 del pressupost per a fer
nova la paret del camp de futbol municipal.
En aquells moments, segons els serveis tècnics de
lAjuntament, aquella paret amenaçava de caure i per
aquest motiu es va apuntalar. Les obres denderroc i
construcció de la nova paret shavien diniciar de manera
imminent.
Hores dara les obres no han començat. El mes
doctubre passat, durant lacte de presentació pública
de tots els equips que cada any fa el Futbol Club
Argentona, lAlcalde es va limitar a donar les culpes del
retard de les obres a la Diputació de Barcelona, dient
que no els havia donat el permís per iniciar-les! Excuses!.
Aquell mateix dia, en el seu parlament, lAlcalde

Darrera hora:
Quan aquest butlletí ja era a la impremta, el mur del
futbol ha estat enderrocat!

només va saber dir tòpics sobre la crisi econòmica, com
si pares i clubs no sabessin què és això! En cap moment
no va ser capaç de tenir unes paraules de coratge i
suport a la Junta del Club per la seva important i constant
tasca que fan en pro de la formació i educació esportiva
dels nens i joves.
En fi, aquesta no-obra del mur és un altre dels
exemples que caracteritzen leficàcia i la rapidesa que
té el govern municipal en la resolució dels problemes
que afecten els ciutadans. La construcció de la paret
només porta un retard de 18 mesos, però que no
pateixin els usuaris i ciutadans perque els 165.000
encara hi són i algun dia, potser, arribaran al seu destí.
Mentrestant, la paret sembla que aguanta!

Participat a lassemblea oberta de txA!

El passat mes de novembre vàrem celebrar la ja tradicional
assemblea oberta del grup de tots per ARGENTONA.
A les 12 del matí dun diumenge, ens vam aplegar una
vuitantena de persones per tal de fer una posta en comú
del nostre projecte com a grup. Aquesta vegada, el tema
central de lassemblea fou exposar el projecte de futur
de cara a les properes eleccions municipals del 2015.
A més però, també es va parlar
breument daltres temes rellevants
de lactualitat del poble.
En Pep Masó va explicar breument el pressupost municipal per a
aquest 2014. Un pressupost de
12.500.000, dels quals gairebé la
meitat, 5.800.000, es gastaran en
serveis als ciutadans, mentre que
4.400.000 són destinats a pagar
personal.
LAssumpta Boba ens va parlar
de forma clara i didàctica del Pla
dOrdenació Urbanística Municipal
que lAjuntament està preparant. En
la nova realitat social que vivim,
sovint els models urbanístics de fa
pocs anys han quedat obsolets i cal
repensar-los.
En lassemblea de lany passat
havíem adquirit el compromís de
parlar del complex de la piscina. En
Raimon Català va exposar la nostra

Pep Masó durant la seva intervenció

defensa del projecte del complex
que havíem treballat durant el nostre
mandat, ja que pensem que és
fonamental poder disposar duna
piscina coberta, a més de la piscina
destiu, per poder oferir el servei,
gairebé terapèutic, durant tot lany
als vilatans. En cas que no es disposi
de prou capacitat pressupostària

El gruix de lassemblea però, va
consistir en posar les bases del
nostre projecte de futur. Entre en
Pep Masó, en Xevi Collet i la Montse
Matas, varen parlar del Què, qui,
com? del nostre projecte.
Nosaltres NO som un partit
polític, però està clar que SÍ fem
política. Són dues coses molt
diferents i una cosa no treu laltra.
Montse Matas conduint lacte

gruix de lassemblea
el Elvam
dedicar a posar
les bases del nostre
projecte de futur

per a fer front al projecte complet
(cas que es dóna perquè el govern
ha deixat perdre una subvenció per
a fer-hi front), el que sí demanem
és que es contempli la possibilitat
de poder fer-ho per fases, o que
lobra dara no hipotequi una futura
piscina coberta.

El matís és important, perquè no ser
un partit polític té una sèrie de
connotacions que ens diferencien
de la resta, principalment que no
tenim directrius a qui obeir. Som un
col·lectiu obert que treballa de
manera cooperant i això no ens lliga
a res. I el més important: necessitem
el suport de la gent. Lesforç
daconseguir cinc-centes signatures
davant notari per presentar-nos a
les eleccions nés un exemple. La
filosofia que hi ha al darrera daixò
és que si no tenim gent al darrera
que ens doni suport, el nostre
projecte no té sentit.
El cert és que cal un grup polític
alternatiu que doni un altre caire a
la gestió municipal: aire fresc! Ho

deia un assistent a les reunions
participatives que vàrem organitzar
a finals dany: la pròpia paraula
oposició té un cert caire malsonant,
txA no és oposició, no ens oposem

Xevi Collet plantejant
el calendari fins el maig
de 2015

una alternativa a
la Som
manera de treballar
dels partits polítics

al govern, nosaltres som lalternativa
als partits.
El nostre projecte de futur és serhi i treballar pel poble per poder
donar una alternativa a la manera
convencional de treballar dels partits
polítics.

Els assistents van ser
convidats a intervenir-hi

En aquest punt pren rellevància el
com sha de portar a terme el nostre
projecte. El món ha canviat molt els
darrers anys; la manera de
comunicar-nos i dentendre la
societat es basa en tot un seguit de
xarxes comunicatives i socials, que
fan que la manera de fer política
també hagi de canviar. Nosaltres
vàrem ser el primer grup polític
argentoní que ha funcionat triant els
candidats pel sistema de primàries,
per exemple. També som els únics
que fem assemblees obertes a la
ciutadania i generar debat. Pensem
que calen propostes innovadores i
valentes alhora de gestionar i fer
poble.

I aquí és on neix el repte: qui ho ha
de fer tot això?
Per a nosaltres el més important
són les persones: les persones que
formem part activa del projecte, que
treballem i ens il·lusionem, però
sobretot les persones que encara
no en formeu part, però que teniu
alguna cosa a dir-hi.

En definitiva, us
necessitem
per poder

tenir sentit de ser-hi i per
anar construint el poble
cada dia, a poc a poc, però
sense aturar-nos, com una
formigueta.

Un teixit viu, resistent i legitimat
Associacions com la de tots per ARGENTONA
estem presents a la vida del dia a dia, dedicant
hores a reunions sense queixar-nos, mantenint
lentusiasme i la motivació de qui sap que unes
quantes persones poden fer moure el món, poden
fer que passin coses. Estem, discretament, al
darrere de tot el que funciona, empenyent els
polítics professionals perquè treballin i modifiquin
les seves actituds estàtiques i reactives als canvis.
La coincidència sovintejada de la nostra manera
de ser i de fer amb els continguts que proposa en
Carles Capdevila a la seva columna del diari Ara
ens enorgulleix i ens ajuda a mantenir-nos ferms
en les nostres conviccions.
I és que no ens sentim sols. En el nostre país
passen coses: la feina de lANC, de lÒmnium, de
milers dentitats que es dediquen en cos i ànima,
de forma voluntària, com nosaltres, a treballar per
millorar el carrer, el poble, la comarca i el país, ens

reforça en el nostre objectiu de treballar aquí i per
aquí. Les hores que la gent daquestes entitats
dediquen a la seva causa, és tota una lliçó per a
nosaltres. Són un teixit carregat de legitimitat, i
amb força, per combatre tots els intents
dil·legalització que es proposen aquells que no
volen que res canviï (o, en tot cas, només volen
canvis per retornar-nos al passat que ja havíem
cregut enterrat). És per això que es mereixen tot
el nostre suport.

Argentona ja és propietària de cal Guardià:
Dotze anys han hagut de passar per arribar a resoldre
el conflicte que es va iniciar lany 2002 amb la signatura
duns contractes entre lempresa municipal Argentona
Projectes i els propietaris de les finques del voltant de
la font de Sant Domènec i també amb lempresa Mas
Vilanova, filial de la constructora Vèrtix.
Així va començar a gestar-se un
projecte que pretenia transformar el
centre històric dArgentona i la Velcro
a curt termini, i els terrenys que
lIncasòl tenia al Cros a mitjà termini.
Eren anys de bonança (suposada)
econòmica, de grans operacions

Semblava que
Argentona
no se'n podia
escapar de l'especulació
urbanística

urbanístiques i de boom immobiliari,
i Argentona semblava que no sen
podia descapar.
Però vet aquí que un grup de
vilatans, reduït primer i a poc a poc
majoritari, va decidir intentar capgirar
el que semblava inevitable i es va
començar a bastir un moviment al
voltant de la Plataforma en
defensa del centre històric
dArgentona que aconseguí els seus
objectius en tots els àmbits: va
convèncer la majoria dargentonins
amb els seus plantejaments i els va

mobilitzar com poques vegades; va
intervenir en la marxa del projecte i
va aconseguir que administracions
supramunicipals sel plantegessin i
larribessin a qüestionar; va portar el
tema als jutjats i la sentència li va
acabar donant la raó; i finalment a
les eleccions municipals del 2007
va sortir elegit un consistori
majoritàriament contrari al projecte.
Una tasca ingent que la Plataforma
va fer de forma eficaç i eficient i a
la que cal reconèixer i agrair.
Però els anys previs al 2007 no
havien passat envà. Lentossudiment
del govern Soy de tirar endavant el

Cal reconèixer i agrair
el treball
immens que va
portar a terme la
Plataforma en defensa
del centre històric

projecte peti qui peti el va fer prendre
moltes decisions equivocades i
algunes molt perjudicials:

Lendarreriment del projecte va fer
que es signessin nous contractes el
2004 sense el coneixement del
consell dadministració dArgentona
Projectes i perjudicials econòmicament per al municipi; es va
encarregar un projecte de centre
cívic el 2006 quan ja era evident
que no es realitzaria i la factura del

El govern volia tirar
endavant
el projecte peti
qui peti

qual es va haver de pagar amb
posterioritat; es van enderrocar
prematurament les cases, la masia
del s. XVI i el cinema España quan
ja se sabia que no serviria de res i
incrementant les despeses que
després lempresa Mas Vilanova volia
recuperar; es va judicialitzar la
reivindicació popular, criminalitzant
la protesta, i això va enterbolir
lambient i les relacions veïnals; es
van fer pressions molt fortes a
membres i simpatitzants de la
Plataforma que van arribar a
perjudicar-los a nivell laboral; es va
negar qualsevol tipus de participació,
consulta, manifestació o debat que
anessin més enllà del seu propi guió;
i en els darrers mesos abans de les
eleccions del 2007 encara van tenir
esma per falsejar les dades dient
que retirar el projecte tindria un cost

les claus per un centre històric públic
de 6 milions deuros per a les arques
municipals.
Amb aquest ambient va arribar,
el juny de 2007, el govern de tots
per ARGENTONA. Lantic govern, a
loposició i molt disminuït, mai no va
facilitar cap acord en aquest tema i
va boicotejar totes les propostes i
accions que el nou govern plantejava.
Tot i això, el treball per resoldre el
complex entramat va començar des
del primer dia, i en el primer ple del
mandat (juliol del 2007) ja es va
presentar i aprovar el projecte per
declarar la font de Sant Domènec i
les seves mines com a béns culturals
dinterès local (BCIL). Aquesta
proposta va motivar que lempresa
Mas Vilanova presentés un recurs i
un contenciós administratiu, que dos

En el primer ple del
mandat
ja es van
catalogar la font i les
mines com a BCIL

anys més tard perdria. Es va decidir
liquidar lempresa municipal
Argentona Projectes perquè estava
sense activitat des de feia anys i
perquè els contractes signats el
2002 li suposaven unes pèrdues
inassumibles. Amb aquest tancament lAjuntament va pagar les
indemnitzacions als antics propietaris
i les converses per trobar una solució

per a aquest sector del centre
històric es van cenyir a AjuntamentMas Vilanova.
I lacord va arribar aviat. Molt
abans, però, la constructora ja havia
renunciat a edificar a Cal Guardià/
Can Doro (vegis El Punt de
25/01/2008) i era qüestió de temps
que aquest espai acabés essent
públic. La predisposició per les dues
bandes hi era, però no va ser
suficient. LAjuntament no tenia
recursos econòmics ni terrenys amb

Vèrtix ja va renunciar
a edificar
a Can Doro al
2008

aprofitament urbanístic per bescanviar; totes les parcel·les de
propietat pública havien estat
venudes per lanterior govern i els
diners, utilitzats per fer obres.
Quedava un compte amb més d1
milió deuros, que la llei 18/2007
de la Generalitat no ens permetia
utilitzar. Lúnica opció era donar una
tercera part de la Velcro. Els tècnics
municipals van estimar que aquesta
era la valoració justa.
Igual que a dia davui. El preu que
nhem pagat és el que els tècnics
municipals han estimat que era just,
i és d18 milions d. La gran
diferència, però, és que ara
lAjuntament sí que ho pot pagar. I
ho pot pagar perquè a finals del
2011 la Generalitat va aprovar
lanomenada llei òmnibus que
permet utilitzar aquell milió deuros
per fer inversions (abans només es
podien utilitzar per fer habitatge).
De fet, part daquests diners shan
utilitzat per comprar Can Puig i
Cadafalch, i part per comprar les
finques de Cal Guardià i entorn, concretament 918.000 (IVA inclòs).
I la resta dels diners, don han
sortit? Doncs de la permuta dun
tros de terreny que estava qualificat
com a viari i que era una resta de la
promoció dhabitatges i naus
industrials del Turó de Sant Sebastià
dels anys 90. Està situat entre el
carrer Dos de maig i la ronda de

Llevant. I ves per on que aquest tros
de terreny en el que ningú shi havia
fixat abans, va ser el govern de tots
per ARGENTONA qui el va requalificar per a fer-hi 21 habitatges
socials. La Generalitat va aprovar
definitivament aquesta requalificació,
quan txA ja no estàvem al govern.
Déu nhi do! Quanta feina hi ha
darrere duna signatura dun contracte de permuta! I feina feta, majoritàriament, pel govern de tots per
ARGENTONA. I molta responsabilitat,
perquè aprovar des de loposició
aquesta proposta amb els informes
negatius del Departament de
Governació de la Generalitat de
Catalunya i de Secretaria de
lAjuntament no tots els grups són
capaços de fer-ho. Quan nosaltres
vàrem estar al govern, loposició no
ho van fer mai.
Però, finalment, tenim aquesta
part del centre històric dArgentona
públic. Això és el que la gran majoria
volíem. Gràcies a tots!

perARGENTONA
hatots
votat a favor de

ladquisició de les
finques, tot i els informes
desfavorables de
Secretaria i Governació.

TxA fa donació de
300
a Creu Roja
destinats a la
campanya
de beques de
menjador
Seguim amb el compromís
adquirit de donar a entitats socials
part dels diners que els regidors
de tots per ARGENTONA reben
de lAjuntament en concepte de
dietes. Com ja hem explicat en
altres ocasions, a començament
daquest mandat el govern es va
augmentar el sou i, amb lintent de
fer callar a loposició, també va
augmentar les dietes de tots els
regidors, amb el vot en contra de
txA.
En uns moments de grans
dificultats econòmiques que
afecten a diversos sectors socials,
també les entitats de solidaritat i
cooperació es veuen afectades. En
aquesta ocasió hem optat per cedir
els diners a lAssemblea Local
de Creu Roja Argentona.
Aquesta entitat, fruit del
moment, ha anat eixamplant la seva
activitat amb lobjectiu de donar un
cop de mà a persones que pateixen
dificultats extremes en les seves
primeres necessitats més
elementals.
Actualment estan becant infants
de la vila amb risc dexclusió social.
La beca consisteix en fer front a
les despeses de menjador, de
dilluns a divendres i durant el curs
escolar.
En períodes de vacances de
setmana santa, Nadal i estiu, també
proporcionen aliments a les famílies
per garantir els àpats del seus fills.
Actualment estan realitzant una
campanya de captació de nous
socis destinant aquestes
aportacions a ampliar el nombre
de les beques menjador. Totes
aquells persones que tinguin
possibilitats de donar-los un cop
de mà, es poden dirigir a la seu de
Creu Roja, situada a ledifici
municipal de lantiga Velcro.

Què ha fet el govern municipal vers la
Iniciativa Legislativa Popular per a la
Renda Garantida de Ciutadania: res!
tots per ARGENTONA va
presentar en el Ple del 9 de setembre de 2013 una moció donant
suport a la Iniciativa Legislativa
Popular sobre la Renda Garantida
de Ciutadania que, des de fa un
temps impulsen sindicats, partits
polítics i més dun centenar
dassociacions i entitats sense ànim
de lucre. Aquesta ILP pretén cobrir
els mínims vitals per als sectors
socials més desafavorits de la nostra
població perquè ningú estigui per
sota del llindar de la pobresa.
La moció es va aprovar per
unanimitat de tots els grups
municipals. Lacord principal que es
va prendre consistia en donar suport
al procés de recollida de signatures,
per a això calia fer difusió de la
iniciativa, un altre dels acords era
donar-la a conèixer per tots els
mitjans de comunicació municipals.
Algú va llegir cap article al Cap
de Creus que convoqués els
argentonins a signar en favor de la
Renda Garantida de Ciutadania?
NO. Algú va llegir alguna notícia al

respecte al web municipal? NO. Algú
va escoltar alguna cosa relacionada
amb la ILP a lemissora municipal:
NO.
En el Ple de febrer txA preguntar
al govern quines accions shavien
emprès per difondre la recollida de
signatures. La resposta: tenir uns
fulls per signar durant quinze dies a
la finestreta. Renoi! Daixò sí que no
sen pot dir pro-activitat! Daixò sen
diu anar desma!
Per sort, a la resta del país van
més per feina i el 20 de desembre
els promotors de la iniciativa van
presentar al Parlament de Catalunya
121.191 signatures (més del doble
de les 50.000 necessàries per
tramitar la llei). Quantes signatures
van ser recollides per lAjuntament
dArgentona?
Quan aquest butlletí serà camí
de la impremta, al Parlament de
Catalunya és previst el debat de la
ILP (dies 26 i 27 de març). Esperem
que tots els partits polítics estiguin
a lalçada del que tanta gent del país
necessita!

Dimarts 22 dabril 2014, 20 h, Saló de Pedra

Xerrada:
el paper de les AMPA
davant la situació actual
de leducació
a càrrec dAlex Castillo
president de la
Federació dAssociacions
de Mares i Pares dAlumnes de Catalunya
-FAPACOrganitza:

Preguntes formulades
a la Regidora de
Sanitat
Degut a la creixent preocupació
sobre les conseqüències de les
retallades que shan anat portant a
terme a la sanitat catalana, el Grup
Municipal de txA va presentar al ple
de març les preguntes que tot seguit
sexposen, perquè fossin contestades per la Regidora de Sanitat en
les setmanes següents:
1 .Quins han estat els pressupostos
de lABS dArgentona entre els
anys 2008 i 2014?
2 .Quines han sigut les ràtios
metge/habitants i metge/
pacients durant aquests anys?
3 .Com ha variat la població major
de 65 anys en aquest període i
com ha variat la població infantil?
4 .Com ha variat la població
extracomunitària en aquest
període i per veïnats?
5 .Quants metges de família hi ha
i amb quines jornades?
6 .Quins horaris tenen els diferents
dispensaris (Cros, Dosrius/
Canyamars i Òrrius)?
7 .Shan reduït les seves hores
datenció en els darrers anys? En
quina mesura?
8 .Quants pediatres hi ha i amb
quines jornades? Shan reduït en
els darrers anys?
9 .Es cobreixen les baixes, vacances
o jubilacions de tot el personal?
10.Hi ha llistes despera? Estan
creixent? Quin protocol es
segueix per gestionar-les?
11.Quants habitants shan quedat
sense targeta sanitària? Per quins
motius? Quin seguiment i atenció
reben? Quines instruccions shan
donat al personal sanitari per
atendre aquests casos?

La veu de la nostra gent:

Juli Sanmartín
És tan important
el compliment de
la llei?
Els representants polítics
del poder econòmic ens estan
exigint constantment el
compliment de la llei.
Ens diuen que hem de
sotmetrens a les normes
constitucionals, especialment en
temes dordre públic i en la
virulenta polèmica sobre el dret
a decidir. Però, alhora, ells no
tenen la més mínima vergonya
dincomplir apartats sencers de
la mateixa Constitució.
Mestic referint als apartats
que defineixen els pilars bàsics
de lestat social. Tots aquests
articles tenen una contundent
regulació social: propietat privada
subjecta a la seva funció social,
drets socials com el dret a la
sanitat i a leducació públiques i
universals, intervenció de lEstat
en leconomia en base a criteris
d'interès general, política fiscal
progressiva... A tot això shi
afegeixen els tractats sobre Drets
Humans que la nostra societat
ha assumit com dobligat
compliment.
Doncs bé, no només es
passen pel folre els drets socials
constitucionals, sinó que a més
tenim milions daturats, milions
dhabitatges buits mentre es
compten per milers i milers els
desnonaments, els nens
desnutrits, més dun milió de talls
de subministre elèctric a famílies
amb manca de recursos... Ja han
fet saltar totes les alarmes dels
organismes internacionals que
vigilen el compliment dels Drets
Humans.
La seva idea és clara: és
imprescindible que els

ciutadans complim les
normes, pero els polítics
poden no complir-ne cap. Tot
això sense comptar la corrupció
en què estan immersos aquests
representants polítics del poder
econòmic (com que aquesta no
és una secció dhumor, no
caurem en la ingenuïtat de dir
que CiU, PP o PSC representen
els interessos de qui els voten).
La corrupció és un altre exemple
de com les normes que són per
a tots, per als polítics és com si
no existissin.
A què treu cap dir tot això en
el butlletí de tots per Argentona?
Doncs perquè crec que lúnica
manera de fer front a aquesta
situació i de poder-la esmenar
és que la gent sorganitzi i
passi a lofensiva, i una forma
de fer-ho és conquerint els
espais que estan al nostre
abast, i un d'aquest espais és
lajuntament.
Sem podrà dir que els
ajuntaments poc poden fer per
canviar aquesta situació, però jo
crec que això no és del tot cert
perquè, si bé no tenim competències normatives en àmbits
importants, ni tenim recursos
econòmics per fer front a aquests
problemes socials, sí que els
ajuntaments tenen possibilitats
per mobilitzar i conscienciar la
ciutadania. Des dels
ajuntaments podem activar la
denúncia de les situacions
dinjustícia, impunitat i
barbàrie social, i vetllar pels
interessos dels ciutadans, si
cal, cercant solucions i
alternatives imaginatives.

Sainet a la Companyia dAigües (a preu dòpera cara)
El 2011 va ser el primer exercici
on la Companyia dAigües dArgentona va tenir pèrdues. Laigua més
cara, menys facturació per reducció
de consums i altres qüestions associades a la crisi neren els responsables en primera instància.
Des del Consell dAdministració
es va proposar la creació duna
comissió que analitzés el funcionament de la companyia amb vistes a
racionalitzar-lo, cercar noves vies de
negoci i, així, evitar haver dapujar
més les tarifes. Aquesta comissió
destudi era formada pel president
de lempresa i tres o quatre consellers, entre ells en Fèlix Rosa que es
va convertir, de facto, en el xèrif de
la companyia, encomanant els altres
comissionats amb els seus deliris
judicials (tot segrestant-los la consciència). Molt aviat la comissió va
passar de ser destudi a ser
dinvestigació, en observar-se
algunes irregularitats en la gestió.
De seguida, també, apareix un
advocat den Rosa per assessorar
la Companyia. Aquest lletrat emet
un informe amb un redactat delirant
on les irregularitats detectades (que,
òbviament, shavien danalitzar bé)
esdevenen delictes abans de
passar pel jutjat i on saconsella
acomiadar procedentment el

gerent.
En el Consell dAdministració on
es decideix lacomiadament, tots
per ARGENTONA manifesta la seva
sorpresa en veure que, pràcticament
tots els consellers, shavien imbuït
de filosofia judicial i tractaven les
irregularitats detectades com si
fossin, en efecte, delictes jutjats i
condemnats. Tots per ARGENTONA
va demanar cura als consellers a
lhora de prendre la decisió,
primerament, perquè linforme del
lletrat ens motivava reserves i, en
segon lloc, perquè el que als nostres
ulls sembla obvi, per als jutges pot
no resultar tan clara la procedència
de lacomiadament. A més, si es
tenien en compte els anys dantiguitat del gerent a lempresa i el seu
sou, una sentència de comiat
improcedent podria ser escandalosament cara. Tots per ARGENTONA,
entenent que era lògic que shagués
perdut la confiança al gerent, va
recomanar negociar una sortida
pactada i, més encara, en vistes a
la proximitat de la jubilació del gerent.
No només no sens va fer el més
mínim cas, sinó que a les tertúlies i
les nombroses declaracions polítiques que aquells dies van fer
membres del govern, com és ara el
Sr. Pere Móra, sens va arribar a dir

que txA tapava el gerent en
prestació de, segons ells, suposats
favors mutus. (!)
Al final de tot el procés judicial
ha resultat que la Companyia ha
estat condemnada a pagar
207.000 a lantic gerent per
acomiadament no procedent.
Vist el detall de les irregularitats
detectades (imports, tipologies,
proves i argumentaris) a nosaltres
ens semblava que aquest era el final
previsible.
El problema real és que tots els
argentonins pagarem, per una via o
per una altra, la mala gestió dun
govern incapaç dafrontar amb seny
i resolució les situacions de conflicte.

txA proposa que la nova piscina pugui ser usada tot lany

El dia 12 de gener es va publicar
en el BOP el projecte de piscina que
lactual govern municipal preveu tirar
endavant. Volen construir una piscina
que només podrà ser usada durant
la temporada destiu.

La proposta que, ja fa temps
estem plantejant-los-hi, és que el
que shagi de fer ara contempli la
possibilitat de futures fases
dampliació de serveis, com
climatitzar laigua i, fins i tot, cobrir
la piscina.
Proposem que aquestes noves
instal·lacions no siguin només per
anar a prendre el sol i banyar-nos
durant lestiu sinó que, durant tot
lany, permetin el seu ús en activitats
de salut, amb tractaments
daquateràpia i fisioteràpia, donant
solució a diversos problemes
dartrosi, i daltres, que molts
argentonins i argentonines estem
patint, veient-nos obligats a marxar
dArgentona per a resoldre-ho.

Tots per ARGENTONA ha convocat el govern en diverses ocasions
per parlar daquest tema i sempre
ha obtingut evasives. En el ple del
mes de gener vam presentar una
moció on es proposava que les obres
a fer contemplessin possibilitats de
millora/ampliació en un futur quan
fos possible econòmicament. El
govern ho va votar en contra.
Estem convençuts que, una
vegada més, es perd una oportunitat
de plantejar millores de serveis
ciutadans programades en el temps.
Tal i com el projecte està plantejat,
difícilment en un futur es podrà
convertir en piscina coberta sense
haver de desfer part del que ara es
construir. Una llàstima!

La Font Picant... ara que ja fa quasi dos anys de tot!

Pels volts del juliol de 2012 va aparèixer aquest cartell a
la Font Picant. Que si laigua picant shavia acabat... Que si
hi shavia descobert manganès i no era potable... Bé, el cartell
ens avisava que un estudi denginyeria de la mina ho resoldria
tot. Ens preguntem si lestudi ja sha fet o si els enginyers de
la mina, en el seu viatge a la recerca de laigua perduda, ja
hauran arribat al centre de la Terra. Potser es van endur
lalcalde i, per això, mai no sel veu mai enlloc.
Per altra banda, aquesta primavera també farà dos anys
de la desfeta dels laterals de la baixada a la font. En aquell
moment es van arrencar totes les travesses que protegien
els talusos, amb lexcusa que representaven un perill perquè
podien caure, i amb la promesa que serien restituïts en breu
per una millor solució tècnica. En fi... tal dia farà dos anys i
allò que no era cap perill per a res ni per a ningú ara, en no

Quant ens costa laigua
de la font de Sant Domingo?
Des de mitjan 2012, quan unes analítiques van indicar
que laigua de la mina no era apta per al consum, laigua que
tothora surt pels brocs de la font prové de la xarxa. Són 5
litres/minut. És a dir 7.200 l/dia daigua comprada a ATLL,
que la Companyia dAigües paga. Això vol dir que la paguem
tots i que repercuteix als nostres rebuts daigua, duna manera
o duna altra.
Al seu moment, vam proposar que enlloc de broc hi hagués
una aixeta. Estem valorant fer una reclamació patrimonial
contra lalcalde com a màxim responsable que és.

Aigua picant
a la Font del Ferro

Des de mitjans de desembre passat
raja aigua picant a la Font del Ferro,
mercès a la feina constant del Grup de
Fonts dArgentona.
Amb la instal·lació duna aixeta han
aconseguit que laigua es vagi acumulant
al dipòsit interior. Bona aigua i bona
feina feta per part daquest grup de gent
que cada diumenge al matí el destinen
a la recuperació i manteniment daquests
espais naturals.
Una magnífica sortida a la Font que
proposem per fer un matí de diumenge.

ser-hi, és un perill per als marges que ja sestan esllavissant,
com mostra la foto. Aquest govern va córrer a destrossar
larranjament que shavia fet de la Font per tornar-la a portar
cap a camins de decrepitud. Ens queda clar que són hereus
daltres governs que mai no havien fet res per la font i no van
poder suportar que fes goig, qualsevol excusa va ser bona
per malmetre-ho.
Això sí, carregant els neulers a tots per ARGENTONA,
fent aixecar tota mena de sospites, fent perdre el temps als
treballadors municipals investigant i diners al contribuent
perquè mentre investiguen no fan altra cosa. Enviant
expedients de 800 fulls a lOficina Antifrau i... després?
Després lOficina Antifrau arxiva lexpedient perquè no hi veu
cap mena dindici de cap mala actuació al respecte, i a
lAjuntament es fa silenci.

quan es deixarà que la zona
Les Ginesteres: fins
dequipaments segueixi degradant-se?
preocupant, cosa que pot portar a problemes
dinseguretat i salubritat públiques. A més, la no acció
sobre aquest equipament accelera el deteriorament del
seu estat, desaprofitant així duna manera vergonyosa
una zona de la que podrien gaudir molts vilatans. Les
Ginesteres és, d'altra banda, un veïnat molt mancat
despais de trobada social.
Donada aquesta situació, i la manca dacció municipal
en aquest àmbit, tots per ARGENTONA va proposar, fa
més dun any que lAjuntament arrangés amb caràcter
urgent aquesta zona per tal de minimitzar els riscos que
pot suposar per a la seva població tenir aquest tipus
dinstal·lacions desateses.
També vam proposar, i el Ple ho va aprovar, que el
Govern iniciés un concurs públic per arrendar aquest
espai a una empresa o particular perquè el pugui explotar
i alhora tenir cura de les instal·lacions, tot reservant un
espai de lantic restaurant com a espai social polivalent
per tal que els veïns de les Ginesteres, argentonins en
general i entitats en puguin fer ús.
Seguint la tònica dinactivitat total daquest Govern,
al cap de catorze mesos encara no han fet res!
Fa 14 mesos que el Ple de lAjuntament, a proposta
de tots per ARGENTONA, va aprovar iniciar un projecte
per endreçar la zona esportiva i dequipaments de lantic
restaurant de les Ginesteres i, a dia davui ,el govern
encara no ha fet res.
La zona verda de Les Ginesteres té una extensió
de més de 37.000 m2 dins el veïnat amb unes
instal·lacions lúdiques que ara mateix estan ben
desaprofitades. Fou adquirida per lAjuntament com a
cessió obligatòria i gratuïta, de lantiga propietat, en la
primera fase durbanització de les Ginesteres lany 2001,
passant a ser, daquesta manera, un equipament públic.
Des daleshores és competència de lAjuntament vetllar
pel seu estat de conservació i de lús que se nhi fa.
En aquest equipament públic shi inclou una pista
de futbol/bàsquet de 666 m2, una pista de frontó de
175 m2, una piscina de 315 m2 i una altra de 5,40 m
de diàmetre, petites construccions auxiliars de les
instal·lacions esportives i una edificació duns 400 m2
de superfície que estava destinat a lantic restaurant. A
més, també hi ha una taula de ping-pong, una zona
desbarjo enjardinada, una zona de jocs infantils, arranjada
fa cinc anys en el mandat de tots per ARGENTONA, i
una zona de bosc natural.
Des que es va deixar lactivitat del restaurant fa
aproximadament uns tres anys, aquesta zona
dequipament públic sestà deteriorant de forma
Núm.

On són els carrers asfaltats?
LAjuntament dArgentona va publicitar el juny del
2013 que posaria en marxa un pla per millorar lestat
del paviment dels carrers: avinguda de les Corts
Catalanes, Joan Maragall, Carles Pi i Sunyer i Mercè
Rodoreda de Les Ginesteres. Explicaven que comptaven
amb més de 100.000  per fer aquesta actuació
integral que consistiria en substituir lasfalt desgastat
per un nou paviment més adient i resistent a les
inclemències del temps. Les obres havien de començar
la tardor passada i ja haurien de ser acabades. !!??
Algú ha vist que shagi fet res, llevat de pintar stops
i franges grogues en algunes voreres?
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Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
txacomunicacio@gmail.com

www.totsperargentona.cat

