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Nova imatge
corporativa de Tots
per Argentona
Comencem ledició del primer
butlletí daquest any amb la
presentació de la nova imatge en
el logotip de Tots per Argentona.
La decisió de renovar la nostra
fesomia és un acord pres en la
Coordinadora de Tots per
Argentona celebrada el 5 de
setembre passat, a partir dun
debat intens i enriquidor al voltant
de la manera de fer i de ser de la
nostra agrupació política.
A mitjans de novembre vam
convidar a deu dissenyadors i
publicistes locals donant-los les
bases del que perseguia la creació
de la nova imatge corporativa.
Daquesta convocatòria nhan
sorgit deu propostes diverses, de
les quals la que encapçala aquest
butlletí nha resultat lescollida,
una proposta dinàmica i
actualitzada dacord amb els nous
paràmetres de la comunicació.
La seva autora és la jove
argentonina Patricia García Cruz,
professional en el món de la
comunicació, el disseny i el
màrqueting digital.
Nous logotips de TxA

TOTS PER

TOTS
PER

TOTS
PER

agrupació delectors
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Diumenge 5 de març
12 del migdia
Saló de Pedra

Assemblea
oberta
Temes a tractar:
Informació sobre el judici
dArgentona Projectes
El projecte de la Plaça de Vendre
Anàlisi dels pressupostos 2017
La piscina i la participació per als
Pressupostos 2018
En acabar farem el vermut. Shi convida a tothom!
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Reforma horària? Quina reforma horària?

(

En el ple del mes doctubre de 2015,
lAjuntament dArgentona va aprovar per
unanimitat una moció a favor de la reforma
horària.
Tots per Argentona hi vam votar a favor
però, vist com va tot, volem reflexionar-hi.

Estem absolutament dacord
amb el rerefons de la iniciativa
per a la reforma horària perquè
no té sentit lactual estructura
organitzativa, amb uns horaris que
sallarguen innecessàriament.
Aquest canvi concerneix a tota la
societat, serà profund i afectarà
inèrcies que faran resistència,
segur! El canvi necessitarà de la
participació i la iniciativa de tots
els estaments polítics i legislatius
i els ajuntaments, com a estament
més proper a la ciutadania, cal
que shi impliquin. També shaurà
de comptar amb les estructures
productives, comercials i de serveis
del país, perquè allà és on
treballen les persones que estan
subjectes als horaris actuals.



Mentre a la feina jo no
pugui plegar abans de les
8 del vespre, sempre em
veuré obligada a anar a
comprar més tard
daquesta hora.

El govern municipal vol que
Argentona sigui un dels pobles
que abanderi aquesta reforma i,
en aquesta línia, defensen que
ladministració pública ha de
predicar amb lexemple. Voler ser
dels primers no és dolent, si anem
plegats.
Nosaltres no acabem destar
dacord en la manera com sestà
duent a terme tot plegat. Ja en el
ple del 2015 hi vam fer algunes
consideracions com, per exemple,
proposar que des de lajuntament
es promogués la flexibilització del
canvi horari o que sincentivessin

els canvis dhorari i no pas que
es limitessin els horaris. Són
matisos, però són importants
perquè els canvis dhoraris poden
generar contradiccions i recels en
incidir en la vida professional,
personal i familiar dels vilatans.
Les primeres coses que ha fet
el govern municipal ha estat
canviar lhora dinici de les
reunions i flexibilitzar lhorari del
personal de lAdministració.
Fins ara ens hi hem adaptat. El
mes de novembre de 2015 es va
avançar lhora del ple, començant
a les 19 h enlloc de les 20 h.
També sestan canviant els horaris
de la resta de reunions de la
política municipal: comissions,
consells, patronats, comissions
informatives, juntes de govern,
etc.

En el ple del mes de gener
passat ens proposaven un altre
canvi: avançar una altra hora linici
del ple. TxA hem estès la mà al
govern per treballar plegats en
aquesta línia, abans de fer un pas
més. Cal aconseguir que el canvi
sigui a nivell social, no només des
de làmbit polític.
Des de TxA pensem que cal
molta més pedagogia, promoció i
incentivació a nivell social per tal
que la societat civil, que és qui ha
dimpulsar el canvi, simpliqui en
aquesta reforma.
Costarà incidir en les empreses
i comerços, i en la resta de la
societat, si les mesures es van
prenent sense fer-los partíceps a
tots.



No ens podem imaginar
un Carrer Gran amb totes
les botigues tancades a
les 7 de la tarda. Creiem
que el comerç local és un
aglutinador social.

A tall dexemple, a Argentona
hi ha censats 207 negocis i,
daquests, només estan adherits
al projecte 5 comerços i una
empresa. De la mateixa manera,
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dels 29 pobles del Maresme,
només 10 (34%) shan adherit a
la reforma i, entre daltres, el
Consell Comarcal del Maresme no
ho ha fet.



Mentre algunes botigues
tradicionals parlen de
reduir el seu horari
dobertura, els nous
establiments vinculats a
grans botigues allarguen
els seus horaris i obren
fins i tot els diumenges,
amb el desig de donar
servei.

Des del mes de juny hi ha un
grup de voluntaris impulsors de
la reforma horària a nivell local
que pretén representar els
diferents àmbits de la societat:
metges, empresaris, botiguers,
gent del poble... Aquest grup és
qui ha dimpulsar aquest projecte
amb lacompanyament de
lAjuntament, però qui el coneix
aquest grup? És obert a qualsevol
persona? Què està fent? Com
treballa?
Entenem que els voluntaris que
hi ha ara no reflecteixen suficientment tot lespectre dafectats.
Caldria assolir el màxim de
representativitat per treballar
conjuntament aquest canvi, si més
no a nivell local.



No assisteixo als Plens
però celebrar-los a la sis
de la tarda, farà que no
els pugui ni escoltar per
la Ràdio, ja que a aquella
hora estem recollint els
nostres fills a lEscola,
endreçant-los i
preparant-los el sopar.

Daltra banda, alguns dels
compromisos de les mocions
municipals sobre la reforma
horària encara no shan assolit:
donar informació a la ciutadania,
difondre la informació, fer
campanyes de sensibilització... De
moment lúnic acte fet, va consistir

en que tots els comerços, de
manera conjunta, tanquessin un
dia a les 7 de la tarda. Què més?



Amb lavançament de
lhora la cultura també
deixa destar a labast de
molts: Jo treballo en una
botiga i amb
lavançament de lhorari
dels espectacles de la
Sala, només puc assistir
als que es fan els
diumenges.

De manera més proactiva hi ha
mesures que es poden aplicar per
tal dincentivar la reforma horària
i a lhora donar-li notorietat.
Per exemple, implementar
mesures per garantir la puntualitat
i leficiència en lús del temps en
reunions i actes municipals, com
fan a Girona; o establint els pactes
del temps, com fan a Barcelona,
on sadapten els horaris dels
serveis a les persones.
També seria molt discutible que
amb aquesta mesura es fomenti
la conciliació familiar. Des del
govern diuen que lhora dacabar
qualsevol acte polític, reunió
municipal, etc. hauria de ser a les
22h, i cap a casa. Bé, a aquesta
hora els nens han destar banyats,
sopats i al llit. A partir daquesta
hora és precisament quan @ls
pares i mares podem començar

3

una altra activitat. Amb això no
estem proposant cap horari
nocturn per a la implicació política,
només diem que aquesta
conciliació de la vida laboral amb
la familiar ha de ser possible, i
després a més, hem de saber
encabir-hi la vida municipal, la
de política activa i la de les
entitats. Perquè..., sentén que una
persona que té una feina o una
carrera professional també ha de
poder compaginar-ho amb la
política municipal, no?
Els treballadors públics hem de
fer una part, és clar que sí, però
si caminem sols, el camí serà
feixuc, solitari i no haurem assolit
gran part de la tasca que sens
encomana, la de caminar junts i
empènyer la ciutadania i les
empreses a entendre, acceptar i
aplicar aquesta nova visió.
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Nova campanya de poda a larbrat viari
En diversos plens, i des de fa
molt temps, Tots per Argentona
ha demanat al govern municipal
que era necessari elaborar un Pla
de Poda de larbrat i un pla de
comunicació del mateix als veïns.
El regidor dEspai Públic ens
ha lliurat el Pla elaborat per un
biòleg entès en la matèria i aquest
és el que se seguirà per als treballs
que shan iniciat aquest mes de
febrer per als arbres de la via
pública.



Larbrat viari dArgentona
el conformen 2.596
exemplars distribuïts en
32 espècies

És un Pla extens que proposa
tenir ben present el valor dels
arbres: lambiental, el paisatgístic,
el social, leconòmic i, sobretot,
el de fer habitable el medi urbà.
Segons quins arbres es plantin, a
curt i/o llarg termini, socasionen
més o menys conflictes amb els
veïns i, per això, cal pensar-ho bé
abans de fer-ho. Cal tenir present,
també, que larbrat viari suposa
una partida econòmica important
del pressupost municipal que
afrontem entre tots, i per això cal
canviar els hàbits dactuació per
aconseguir els millors resultats
possibles.

A larbrat viari dArgentona hi
ha 2.596 arbres de 32 espècies.
Només els plàtans suposen el 53
% del total i tots els estudis
ambientals recomanen que cap
espècie superi el 10 % del total.
Pel que fa a les dimensions dels
carrers, nhi ha un percentatge
molt gran que no disposen de
voreres amb lamplada de 2,5 m,
el mínim per acollir arbrat. Això
repercuteix en conflictes ciutadans
i genera grans despeses de manteniment.
Lestudi preveu parar atenció,
primer, en el coneixement dels
arbres per poder fer una valoració
tècnica a lhora de la poda, fent
diferències dactuació en cada
espècie segons les seves característiques particulars. També shan
de diferenciar clarament les actuacions a fer segons el procés vegetatiu dels arbres, des del moment
de la seva plantació: la poda de
conformació de larbre, el seu
manteniment, com es reformen
després de diverses actuacions en
el temps, i les podes periòdiques
estables.
És un bon Pla que preveu
inicialment un pla de xoc o de
reformació de larbrat que ho
necessiti en un període de tres
anys. Un Pla que preveu endreçar
inicialment totes aquelles unitats

que en el decurs dels anys, i fruit
de diverses podes amb criteris
diferents segons cada empresa
adjudicatària, els han deixat
desgavellats i en mal funcionament. Després daquesta actuació
serà convenient fer les podes ordinàries i de manteniment, aconseguir el mínim impacte en el veïnat,
reduir les despeses per aquest
concepte i anar millorant lestat
dels arbres.

Cal una bona campanya
de comunicació per
informar bé els ciutadans
És important que el govern,
per mitjà de la regidoria dEspai
Públic, endegui una bona campanya de comunicació, especialment amb els veïns que puguin
estar més afectats per les incidències de larbrat i que es posi
en marxa quan més aviat millor.
De tota manera, recomanem
els veïns que es posin en contacte
amb làrea de serveis municipals
per obtenir informació sobre
possibles afectacions que en
puguin ser objecte. La poda va
començar a principis de febrer i
pot tenir una durada aproximada
de dos mesos.
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Una multinacional
farà la poda viària
Fruit del concurs públic per a
la provisió dels serveis de poda
de larbrat viari, la nova empresa
que efectuarà aquests serveis és
Urbaser. Aquesta empresa fins fa
pocs mesos era propietat de la
multinacional ACS, presidida per
Florentino Pérez, també propietari
de lempresa Clece. Aquesta
darrera empresa, fins fa pocs
mesos, ha estat la responsable de
la gestió de lEscola Bressol Cargol
treu banya del veïnat del Cros,
per haver guanyat fa uns anys el
concurs públic.
Durant 6 anys lactual alcalde
de la CUP i els seus socis de
govern han estat en brega contínua contra Tots per Argentona per
haver atorgat, en el nostre mandat,
la gestió dun servei municipal a
aquella multinacional. Ja els dèiem
que en un concurs públic shan
dacceptar propostes de qualsevol
tipus dempresa i que les valoracions de les ofertes i les propostes
dadjudicació les fan els serveis
tècnics municipals.
LAjuntament ha contractat
aquesta nova empresa, fruit de les
valoracions tècniques que lhan
considerada com la millor oferta
dentre les diverses que shan
presentat al concurs.
I ara, com ho veu això
lalcalde? Per què no ha desobeït
les recomanacions dels tècnics
municipals negant-se a adjudicar aquest servei municipal a
Urbaser? Quantes piulades a les
xarxes ha fet, per donar-ne
explicacions?
Cal dir que actualment aquesta
empresa ja no és dACS, farà uns
tres mesos el senyor Florentino
Pérez lha venuda a un conglomerat de fons estatals xinesos que
vol expandir-se arreu del mercat
asiàtic, facturant més de 1.700
milions amb una plantilla de més
de 30.000 empleats i 7.800 clients.
A partir dara la multinacional ja
compta amb un client més:
Argentona.

Propietaris forestals inicien la
lluita contra el Tomicus dels pins
El passat gener, lAssociació de
Propietaris Forestals dels Boscos
del Maresme van dur a terme tasques de neteja de diverses zones
dArgentona a fi de començar a
combatre la plaga de Tomicus que
afecta entre 200 i 300 ha de pins
argentonins.



Els boscos són propietat
privada, però el seu
impacte és col·lectiu

Es va iniciar en els veïnats de
can Belluguins, la Pujada, can
Castells i la Vinya den Barretes,
talant els pins morts daquests
indrets i els que estan afectats per
lescarabat del Tomicus sp, deixant
lalzinar, com a espècie més resistent, i reservant la llenya resultant
per a biomassa de calefacció. El
canvi climàtic és el gran causant
daquesta malura que afecta els
boscos i el mediambient en general per laugment de la temperatura i lescassetat de pluges.
El Tomicus destruens és un
escarabat de 4-5 mm de llargària,
de color negre, que perfora els
troncs dels pins, dificultant la
circulació de la saba, acabant per

Tomicus sp

matar larbre. Afecta especialment
els pins joves però també els més
adults debilitats per la sequera.
Aquestes tasques de netja es
realitzen únicament en una zona
de 8 hectàrees del total afectat, i
ha estat el Departament dAgricultura de la Generalitat que hi ha
atorgat un ajut econòmic a lAssociació de Propietaris daquelles
zones per dur-la a terme.
En el Ple del mes de desembre, quan el govern va aprovar
el pressupost per al 2017, no
havien contemplat cap ajut per
a la neteja i manteniment dels
boscos. En aquell Ple ja els vam
dir que era necessari que, també
dels de lAjuntament, es fessin
accions i sincentivés els propietaris a mantenir la salut dels
boscos en bon estat.
A proposta de Tots per Argentona, lalcalde es va comprometre
a destinar, ben aviat, una partida
important en ajuts als propietaris
a fi que continuïn en aquesta
feina tan necessària pel seu
impacte directe en la salut dels
que vivim a Argentona.
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El pressupost municipal
per al 2017

Un total de 14.935.000 euros és el que es
destinarà a fer front a les despeses i
inversions de lexercici 2017 que acaba de
començar. Això és un milió deuros més
dingressos i de despeses que el que es va
pressupostar lany passat.

Don es preveu obtenir els ingressos? Qui els aporta?
Aportació directa dels argentonins (68%):
Per lIBI (impost sobre els immobles):
Per tots els altres impostos/i taxes
(vehicles, plusvàlues, residus,
construccions, escoles,...)
Per multes de trànsit i urbanístiques:

10.169.000 

5.331.000 
4.505.000 
333.000 

Aportació de lestat espanyol (16%) (retorn dels

2.330.000 

diners que aportem per mitjà dimpostos estatals)

Aportació de la Generalitat (1%) (retorn dels diners

180.000 

que aportem per mitjà dimpostos autonòmics)

Aportacions daltres organismes catalans (6%)
(Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, ajuntaments...)

per activitats pròpies que fa lAjuntament com Escoles bressol,
cursos PFI, retorn recollida residus, deixalleria...

876.000 

Subvencions (4%) que es preveuen obtenir de Generalitat
i Diputació, per a inversions

561.000 

Préstecs (6%) a bancs per fer front a inversions

819.000 

Total ingressos previstos

14.935.000 

Com es gasten els diners? On van a parar?
Personal municipal (33%)

5.015.000 

Tots els serveis i despeses generals (44%)

6.602.000 

Interessos dels préstecs (0,5%) que lAjuntament
té actualment

Subvencions (5%) a entitats, a persones i quotes diverses
Inversions (11%) previstes aquest any

76.000 
778.000 
1.602.000 

Retorn de capital (6%) pels préstecs que lAjuntament té 862.000 
Total pagaments previstos

febrer de 2017
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Sincrementa despeses en
festes i disminueix la partida
en educació. Hi ha poc
personal de suport educatiu.
Cal invertir en
lacompanyament dels
alumnes amb més dificultats
pel seguiment dels plans
destudis.
Saugmenta en 240.000
euros el cost del personal
municipal.

LAjuntament aporta 170.000
euros al Museu del Càntir.
Cada any lAjuntament es
veu obligat a incrementar
limport de la seva aportació
al Museu. Al Museu baixen
els ingressos, pugen les
despeses.
Cal un replantejament global
de la gestió del Museu.

Inversions
milionàries

A prin
inversion
A part
euros a e
govern m
compone
lexecució
deuros:
- Bibliot
- Urban
- Planta

Això, c
trencame
i un ende
dels recu
nivells d
quan Tot
ladminis
quatre an
100% ini
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Previsions per al 2016
que NO shan fet
Continua pendent la rehabilitació de la Plaça
de Vendre, tot i que fa més de dos anys que hi
ha una partida de 165.000 euros per a les obres.
No sha fet la consulta ciutadana a Les Ginesteres,
per decidir les inversions en el veïnat, tot i que
fa més dun any que el govern es va
comprometre a fer-la.
No shan fet les obres del Carrer Josep Soler,
tot i tenir-hi destinat un import de 349.000
euros en el pressupost de lany passat.
No shan dut a terme les obres del carrer Sant
Ramon, tot i que fa més dun any que shi han
destinat 181.000 euros per fer-les.
No shan dut a terme les obres de la primera
fase de Can Raimí, que havien diniciar-se a
principis de lany passat.

ncipis dabril el govern vol proposar
ns milionàries
t de les inversions per valor de 1.600.000
executar en aquest exercici, aprovades pel
municipal, els quatre partits que el
n tenen previst proposar daquí uns mesos
ó dobres per un elevat import de milions

teca a Can Doro (4-5 milions)
nització de Can Raimí (6 milions)
a de biomassa al poliesportiu (0,5 milions)

cas de produir-se, comportaria el
ent de lequilibri pressupostari municipal
eutament que podria sobrepassar el 100%
ursos, enfront del 43% actual, tornant als
endeutament que hi havia lany 2007,
s per Argentona va fer-se càrrec de
stració municipal. En aquell mandat de
nys, vam reduir lendeutament passant del
icial al 75%, a mitjan 2011.

núm. 35
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El Pressupost no contempla cap acció per a
polítiques actives en làmbit mediambiental.
Tots per Argentona fa temps proposa que es
treballi en la creació de Banc de terres. Tampoc
no sha fet res pel que fa a la posta en marxa
dels horts urbans.
Tots per Argentona presenta una proposta
dincrement de laportació municipal a Creu
Roja que ajudi aquesta entitat a fer front a les
despeses del nou local que ha llogat. El govern
no ho aprova. TxA proposa crear un organisme
municipal de coordinació entre les dues entitats
socials, Càritas i Creu Roja, en suport a la
important feina que realitzen aquestes dues
entitats.
Fa un any, a proposta de Tots per Argentona,
es va aprovar destinar 10.000 euros per
incentivar la rehabilitació i pintura de façanes,
subvencionant els veïns que endrecessin les
seves façanes. Hores dara el govern no ha
confeccionat el reglament per accedir a la
subvenció ni ha fet cap campanya informativa.
Per a aquest any sha tornat a reservar 10.000
euros a aquesta finalitat. Tots els veïns interessats
estigueu pendents i dirigiu-vos a la Regidoria
dEspai Públic.

Pressupostos
participatius:
500.000  més

Els projectes dinversió per
valor de 500.000 euros, decidits
en el procés de participació
ciutadana durant lany passat
encara no han començat a
caminar.
Ja sha posat en marxa un nou
procés de decisió pel mateix
import, de cara al 2018. Els
ciutadans volem començar a veure
concrecions; no volem que els

esforços dels participants quedin
només en declaracions de bones
intencions per part dels que
promouen la participació i que no
es concreti en accions reals.
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El projecte per a la piscina coberta NO pot quedar
al calaix
Un estudi per valorar

(

La proposta més votada en la consulta dels
pressupostos, loctubre del 2016, va ser la de
ladequació de la piscina municipal per ferla coberta. Va rebre un total de 910 punts
mentre la segona opció (millora de parcs
infantils) en va rebre 666.

Els resultats de la consulta
derivada dels treballs dels pressupostos participatius ho van deixar
palès: una majoria important dels
ciutadans que hi van participar
volia que lAjuntament iniciés el
camí per cobrir la piscina i, així,
poder-la gaudir durant tot lany.
No ens va estranyar perquè
havíem copsat aquest interès en
la població. TxA i altres partits,
alguns al govern, teníem aquesta
proposta en el programa electoral.
Ja hem explicat en diverses
ocasions (també en aquest butlletí)
els beneficis que reportaria disposar duna piscina coberta.
El resultat, doncs, era desperar
i ens nalegrem perquè aquesta
inversió seria molt profitosa per a
Argentona. El que no esperàvem
va ser la reacció del govern anunciant que no tiraria endavant les

obres i que el projecte el deixaria
en un calaix perquè no era la
seva prioritat.
És cert que la proposta portada
a la votació dels ciutadans no era
fer les obres per cobrir la piscina
sinó redactar el projecte, però quin
sentit té redactar un projecte si
després no vols fer les obres?
Els serveis tècnics municipals
van valorar que redactar el
projecte costaria 65.000 euros.
Hem de llençar aquests diners i
deixar el projecte en un calaix?
No tocaria que el govern es
plantegés les prioritats, i, en cas
de dubtes, proposés una consulta
per decidir quines inversions són
les més necessàries? Dalguna
manera sha de sortir daquest
atzucac sense dir als vilatans que
el seu vot no serveix per a res, i
sense llençar 65.000 euros.

laprofitament de la
piscina durant tot lany

A final de lany passat, el
govern va encomanar a un
enginyer extern un estudi tècnic
de les diferents possibilitats que
hi ha per cobrir la piscina per tal
que es pugui aprofitar durant tot
lany.
Aquest estudi, per valor de
7.865 euros, podria ser la fase
prèvia al projecte de construcció,
ja que aquest shauria delaborar
en funció de la realitat constructiva actual de la piscina, de les
diferents alternatives possibles
a lhora de cobrir-la i del seu
funcionament.
Quan fa un parell danys es
va reformar lactual piscina, vam
demanar en un Ple que fessin les
previsions necessàries per assegurar que lobra que anaven a
fer no fos en va, cas que en un
futur es volgués cobrir la piscina.
Ens van dir que i tant que ho
tenien previst i nosaltres crèiem
que no... Veurem quins escenaris
plantejarà aquest estudi que han
encomanat!
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La Plaça de Vendre: de provisional... a provisional!

(

En el número 31 de lEscletxa ja vàrem parlar de la plaça
de vendre, i explicàvem que, des del nostre punt de vista,
el projecte havia de ser global amb lespai de can Doro i
adequat al seu entorn (can Puig i Cadafalch). El centre
històric dArgentona es mereix i necessita ser tractat amb
molta cura i més sentit comú. Ens hi juguem molt perquè el
que hi fem, vulguem o no, shi quedarà molts anys

En aquest procés de definició de lespai més
emblemàtic dArgentona, hi ha dos perills que hem
devitar de totes totes: els grans projectes agressius
i desfasats, i els projectes poc ambiciosos que no
donin a aquest entorn la rellevància que es mereix.
Un exemple daquest segon perill és ledifici actual,
mancat de qualsevol atractiu (per dir-ho amb bones
paraules), que es va construir de forma provisional...
ja fa més de 60 anys!
Sembla que el govern actual vol seguir en aquest
camí i sentesta a tractar el centre històric dArgentona
com si fos un espai qualsevol. Al principi (no fa gaire,
just un any) volia adequar ledifici actual arreglant
les instal·lacions, la teulada i poc més. El projecte
estava fet i fins i tot aprovat. Lalcalde ens va dir que
aquell projecte estava molt bé i que si la CUP governés
en solitari el farien exactament igual (curiós si tenim
en compte que el projecte shavia fet des de la
regidoria que Unió tenia en lanterior mandat).
Aquestes paraules de lalcalde, però, no el devien
convèncer massa ni a ell mateix perquè aquest gener
ja tenien un altre projecte encarregat, fet i aprovat!
Quan lhem anat a consultar ens hem posat les
mans al cap! El projecte torna a ser, segons sexplica
en les primeres pàgines, provisional! Està basat
en uns mòduls que diuen que seran movibles i que
després es podran reaprofitar en altres espais (a
nosaltres no sens acut on). Estèticament no estan

malament, però ens preocupen unes quantes
preguntes que demanem al govern que respongui
amb sentit comú i visió global, més enllà de paraules
contundents que després, com en lanterior projecte,
han de desmentir per la porta del darrere:






Cal gastar-nos 250.000 euros en
un projecte provisional?
Pot ser provisional un projecte si no nhi
ha cap de definitiu, ni tan sols cap
proposta ni voluntat de fer-la?
Quant durarà aquesta provisionalitat?
Faran fora els actuals paradistes per un
projecte provisional?

Els mòduls que preveu el projecte
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En el debat dels residus, el pagament per
generació és el futur
A principis de febrer va tenir
lloc a Girona un Fòrum Internacional sobre la gestió de residus
municipals. De les ponències, de
les experiències que shi han
presentat, dels debats que shan
generat, hi ha una pregunta que
sobresurt i que se nhan fet ressò
els mitjans de comunicació: Cap
on anem? La resposta ha estat
pràcticament unànime: cap el
pagament per generació!
Des del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ja estan avisant, als
mitjans i a qui els escolti: la futura
llei de residus catalana es centrarà
en la fiscalitat ambiental. També
avisen: no només afectarà les
empreses, la fiscalitat ambiental
arribarà a totes les llars en forma
de taxa, amb un concepte ja conegut pels argentonins: el pagament
per generació, el que un dia en
vam dir, per simplificar, taxa justa.
La justícia del pagament per
generació es fonamenta en allò
tan senzill de pagar per un
concepte segons lús que hom en
fa. Si és fàcil dentendre-ho en
quasi tot, per què ha de ser difícil
si es tracta de residus?
LAgència de Residus de Catalunya ja fa molts anys que treballa
en aquesta línia. Argentona va
entrar a formar part dun grup de

Els informatius de TV3 fent-se ressò del pagament per generació

treball sobre el pagament per
generació. El govern de lEntesa
i el PSC van demanar subvencions,
van fer viatges per veure experiències i es va encomanar un
estudi de viabilitat. El govern de
Tots per Argentona i CiU vam
trobar-ho engegat, vam viure la
realització de lestudi i les seves
conclusions: a Argentona era
viable implantar el pagament per
generació. Doncs endavant!
De tots els sistemes possibles,
lestudi va recomanar el més
econòmic i fàcil de gestionar en
un sistema de recollida porta per
porta: el de les bosses taxades
(una bossa groga per als envasos
a un preu i una de vermella per
al rebuig a un altre preu, més car)
i així ho vam fer.
Com tota cosa nova i més si es
tracta de la brossa, van haver-hi
els seus més i els seus menys,

però vam començar i anava
funcionant i funcionava bé.
La brossa té un no-sé-què que
agrada molt daprofitar als partits
polítics perquè és molt fàcil de fer
demagògia i de treuren, suposadament, rèdits electorals. A Argentona, els dos grups que ho havien
començat, lEntesa i el PSC, shi
van oposar només perquè no eren
ells qui ho lideraven. CiU, el soci
de govern, va deixar fer sense dir
res fins que tot ja era apunt i
llavors volia fer-se enrera perquè
ja sacostaven les eleccions. Dels
altres, nhi havia de tot.
Per què ho vam implantar a
Argentona? Per ser pioners i
famosos, com deia algú? No. Ho
vam fer per responsabilitat, perquè
hi havien diners públics invertits,
perquè era un pas endavant, era
una cosa bona, era el futur...
Ben aviat, serà bo per a tots!

Què esperen a començar les obres als carrers?
En el passat procés de pressupostos participatius, es va
decidir que es destinaven 121.000 euros a reparar voreres i
carrers de la nostra vila. Han passat 5 mesos i el més calent
és a laigüera. Hores dara els esvorancs a les voreres segueixen
incrementant-se. La fotografia que adjuntem és una mostra
de la lenta gestió municipal. Fa un any ja el vam publicar i
ara està pitjor i amb més herba!
Fa mig any el govern va decidir desmuntar, dun dia per
laltre, el monument de les escales de lesglésia, tot i que hi
havia força gent que shavia manifestat en contra.
Haurem de manifestar-nos, també, perquè el govern ens
faci cas i comencem a veure alguna actuació en carrers i
voreres?
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ARGENTONA PROJECTES:
Una entitat municipal que porta cua
Lempresa municipal Argentona
Projectes es va fundar lany 1997
amb un únic objectiu: la creació
dhabitatge social. Va fer una
primera i única promoció en el
Turó de Sant Sebastià juntament
amb els promotors daquella obra.
Lany 2002 es planteja una
actuació urbanística en lespai de
can Doro-cal Guardià juntament
amb lempresa immobiliària
Vèrtix-Mas Vilanova. Argentona
Projectes fa una opció de compra
per les cases que hi havia a cal
Guardià i després en traspassa els
drets a lempresa Vèrtix vinculant
aquesta promoció a una modificació puntual del Pla General
dOrdenació.
Aquest projecte urbanístic es
converteix en un gran conflicte
social des del 2003 fins el 2007
(tots tenim ben present les
mobilitzacions per part de la
Plataforma en defensa del centre
històric).
El 2007 Tots per Argentona
guanyem les eleccions i ens fem
càrrec de la gestió de lempresa
municipal Argentona Projectes. El
compromís polític públic de TxA
era que lespai de Can Doro-Cal
Guardià no shavia de privatitzar,
sinó que havia desdevenir un
espai públic. La promoció urbanística satura, entre altres coses,
perquè una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
suspèn la modificac ió del
planejament plantejada per
lanterior Ajuntament.
Lany 2008 arriba al nostre
coneixement, per mitjà dels antics
propietaris, de lexistència duns
compromisos establerts, el 2004,
entre ells i Argentona Projectes
que els donaven uns drets a Can
Doro i a la Velcro, més enllà dels
acords inicials signats el 2002.
Aquests contractes no constaven
a la documentació de lempresa
ni el seu import estava reflectit en
els seus comptes.

Aflora, doncs, un conflicte
latent: els propietaris privats
exigeixen els drets que els donen
els contractes; els juristes
municipals informen que aquells
contractes no sajusten a dret i,
durant lany 2008 i 2009, es duen
a terme consultes jurídiques a tots
nivells per saber com afrontar la
solució i saber qui sha de fer
càrrec dels compromisos perquè
Argentona Projectes ja fa temps
que està en fallida tècnica, sense
capacitat ni recursos econòmics.
Es decideix la dissolució de
lentitat municipal i la Generalitat
indica que els compromisos els ha
dassumir en el seu balanç final
Argentona Projectes. En ser entitat
de propietat municipal al final serà
lAjuntament qui haurà de respondre dels compromisos adquirits
per Argentona Projectes. Lany
2010 es liquida definitivament
l'empresa.



Sempre hi haurà qui
intenti el linxament
daquella gent que
els fa nosa

Lany 2010 el llavors regidor
dAA, interposa al Jutjat una
denúncia als responsables màxims
de la gestió del govern dels anys
2007-2011 (Pep Masó, Xavier
Collet, Ferran Armengol i Miquel
Mendoza) acusant-los de malversació i docultació dinformació.
Aquell mateix 2010 sinicien al
Jutjat els preliminars informatius
corresponents i ara, set anys
després, el Jutjat anuncia linici
del judici oral.
És el 2011 i el 2012, ja amb un
nou govern, que lAjuntament en
Ple acorda fer els pagaments als
antics propietaris, als quals està
obligat per unes sentències
judicials que així ho dictaminen.

A tall de resum: Tots per
Argentona es troba lempresa
municipal gravada amb uns
contractes que no sajusten a
dret signats pel govern anterior,
gestiona el problema, cerca les
vies de solució i el govern posterior fa els pagaments.



Estem preparats per
sentir barbaritats i
defensar-nos, amb la
veritat, daquells que
volen desgastar la
fortalesa de TxA.
De fet, no és pas nou,
això.

Un bon grapat de mitjans
informatius i la majoria dels partits
adversaris tenen la tendència a
apuntar-se amb molta prestesa a
destacar allò que els ajuda a
vendre el seu producte, i a intentar
magnificar la denúncia que ve de
part. Uns i altres no tenen cap
mena dinterès en contrastar la
realitat i la veracitat dels fets.
Sempre hi haurà qui a li
agradaria que els fets de la
denúncia fossin certs i, criminalitzant-nos, treurens del mig.
Però hem de dir, tal com haureu
llegit en la breu història que us
hem exposat, que res del que
sacusa és veritat. Mantenim el
cap fred i ben dret, anirem al Jutjat
a exposar els fets, a explicar el
que sabem, amb el convenciment
de fer el que toca i amb el suport
de molts ciutadans que aquests
dies ens han encoratjat a seguir
endavant, molta gent que creu en
la bona feina que estem fent i en
la nostra honestedat.
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Un any després...
i el bus de Granollers?

febrer de 2017

Un pas de vianants que sha
dallargar
Des de la creu de terme de Sant Sebastià fins a
la Companyia dAigües, lAjuntament ha pintat un
pas reservat per a vianants. És una acció que creiem
encertada, ja els ho hem dit, però que caldria
perllongar fins a lentrada nord dArgentona.
Molta gent utilitza aquest recorregut per sortir del
nucli en direcció cap a la riera i evidentment no té
cap mena de sentit que el pas reservat per als
vianants sacabi a lavinguda de lAixernador.
Tots sabem la dificultat que hi ha a lhora de sortir
cap a la rotonda i de travessar la comarcal 1415 per
la gran quantitat de cotxes que hi passen. El risc és
evident i important.

El setembre del 2015 els usuaris del bus de
Granollers van quedar-se amb menys dun terç del
servei que tenien. Al cap dun mes, via piulades,
lalcalde feia saber que hi havien anat de cap i se
nhavien sortit i pel gener estaria tot solucionat amb
taxis a preu de bus.
El febrer del 2016, el nou regidor de mobilitat, en
una entrevista a la Ràdio deia: tinc sobre la taula
la urgència de resoldre els problemes del transport
públic generats per les retallades del servei de bus
que la Generalitat va decidir fer de forma unilateral.
A les revistes dEl Banc de la Plaça i del Cap de
Creus de la passada tardor, un col·lectiu dusuàries
i dusuaris del transport públic, publicaven un
comunicat lamentant la falta de visió dels
representants municipals, permetent que Argentona
quedés desconnectada definitivament de Granollers,
i lamentant-se de no haver rebut cap resposta tot i
haver-los fet arribar un plec de més de tres-centes
signatures ja a finals de desembre del 2015.
En aquell escrit de la revista ja deien que no
sabien si podien esperar gran cosa dels nostres
representants, però sobretot desitjaven que des de
lAjuntament sels escoltés i sels atengués
degudament.
Ha passat més dun any i tot segueix igual. El
senyor Móra deu estar molt ocupat amb els seus
projectes estratègics i no sabem si encara té sobre
la taula aquesta urgència per resoldre. El que sí han
constatat els usuaris és que el servei de Bus a
Granollers sels ha reduït.



Un pas de vianants fins la rotonda
Nord, amb semàfor, és la solució.

Per travessar la carretera caldria la mateixa solució
que, fa molt temps, es va donar per travessar-la a
lalçada del carrer Carreras Candi a can Coca del
Molí: un semàfor.
Cal que des del govern siniciï urgentment la
gestió amb la Diputació, responsable de la carretera,
per tal que la gent que va a peu pugui caminar amb
seguretat en aquest indret i, alhora, desplaçar-se
cap al sector de la Riera o la Deixalleria Municipal
ubicada en el Polígon Industrial Nord.

Ens pots trobar a:
677571903

txacomunicacio@gmail.com

www

totsperargentona.cat

/totsperargentona

@TxArgentona

