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montse capdevila

presentació
Estimats vilatans, argentonines i argentonins,

Des de la nostra agrupació d’electors ens presentem a les eleccions municipals 
per donar continuïtat al model de poble que defensem des de fa més de 12 anys, 
convençuts que una millor Argentona és possible.

Gràcies al suport de molts de vosaltres tornem a presentar-nos, i us diem que 
estem preparats per fer molta feina, treballant de valent per oferir el servei que 
tothom es mereix.

Sabem que la gent d’Argentona és ben diversa, i en això la composició del nos-
tre grup és coincident. Per a nosaltres aquesta diversitat és un aspecte positiu 
perquè és generadora de riquesa i, alhora, ens empeny a ser més tolerants, a 
escoltar molt més i a tenir en consideració tot el que pensen i diuen aquelles 
persones amb les que convivim.

Perquè Argentona la fem entre tots, i és a partir d’aquesta tolerància i consi-
deració envers els altres que la farem millor. Ara és el moment. Nosaltres, amb 
vosaltres, aportarem tot el que sabem fer, tal i com som. Amb fermesa, empenta, 
energia, diàleg, empatia i, sobretot, el necessari esperit de servei.

No estalviarem esforços en la resolució de tots aquells conflictes que puguin 
sorgir, segurs que tots compartim l’objectiu comú de caminar cap a un model de 
poble i una societat més justa i amb igualtat de drets per a tots.

Fem-la junts aquesta tasca apassionant. Comprometem-nos. Ara ens toca a no-
saltres, a vosaltres. Ara et toca a tu, també.

ara, argentona!
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per què us
demanem el vot?
Perquè estem convençuts que Tots per Argentona és el millor equip de per-
sones que s’ofereixen per al govern d’Argentona. El govern ha d’estar format 
per persones properes, capacitades, treballadores i honrades, amb la garantia 
que gestionarem bé els vostres recursos econòmics.

Perquè us ben assegurem que els nostres regidors i regidores no tenen 
cap altra aspiració política personal més enllà d’Argentona. Els nostres mà-
xims objectius són que l’Ajuntament funcioni, que a Argentona s’hi visqui millor i 
que la gent siguem feliços amb el serveis que rebem.

Perquè cal superar l’actual estructura política basada en els partits. A nivell 
local es camina bé i millor amb organitzacions de persones obertes, transversals 
i plurals sense directrius externes. Tots per Argentona no és un partit. Hi som 
només per canalitzar la veu i les necessitats dels argentonins i argentonines.

Perquè som persones obertes al progrés social. Tota la nostra actuació es 
dirigeix a la consecució del bé comú. Més enllà de retòriques, duem a terme po-
lítiques actives que tenen especial cura de minories i col·lectius en risc, vetllant 
per la plena i efectiva igualtat.

És per això que demanem la vostra confiança i el vostre vot.

som-hi!
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5



 les persones 

hi som
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integrants de la llista

1

Montse Capdevila

2

Pep Masó

3

Xevi Collet

4

Montse Matas

5

Maica Alcalde

6

Joan Martín

7

Assumpta Boba

8

Tamara Agudo

9

Antoni Ribosa

10

Jesús Ribosa

11

Montse Carbonell

12

Manel Hidalgo
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persones
13

Jennifer Ritchmond

14

Rosalia Rabassa

15

Francesc Ortiz

16

Anna Gratacós

17

Quim Capdevila

18

Pep Coma

19

Mercè Rabassa

20

Montse Padrós

21

Jaume Freixas

22

Joaquim Julve

23

Antoni Guàrdia

24

Jose Lafuente

25

Maite González

26

Teresa Vila

27

Oriol Núñez

28

Carles Pallés

8



persones
29

Anna Cerrada

30

Gustavo Zapata

31

Miquel Mendoza

32

Merche Jorro

33

Alfons Canals

34

Pep Cuxart

35

Esteve Pedra

36

Leo Ventura

37

Emili Olivas

38

Rosa Espinet

39

Jordi Ventura

40

Jordi Roca

41

Lurdes Colominas
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les persones
i les entitats
Volem un poble viu, en tots els sentits, on ens hi puguem de-
senvolupar amb plenitud. Per construir aquesta Argentona del 
futur és necessària la implicació de tothom, grans i joves, ar-
gentonins de sempre o més recents, del nucli urbà o dels dife-
rents veïnats. En el poble que volem les persones som l’objec-
tiu principal de qualsevol acció de govern.

Volem ser ciutadans actius, responsables i corresponsables. 
Només així aconseguirem un poble amb una bona governan-
ça, participatiu, educador, sostenible mediambientalment i 
econòmica, solidari amb les persones i amb el territori.
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benestar social
Volem qualitat de vida per a tothom, benestar i igualtat d’oportunitats. Atenció 
a totes les persones. Solucions ràpides a situacions d’emergència i una socie-
tat compromesa.

Ho farem:

■ Elaborant un pla de necessitats per als grups de població en situació més 
vulnerable (infància, joventut, persones en risc d’exclusió i gent gran).

■ Estudiant exempcions, bonificacions fiscals o ajuts a les escoles bressol per 
a famílies nombroses o monoparentals.

■ Oferint suport i ajuts a les persones amb pocs recursos.

■ Creant el Consell de Benestar Social amb la col·laboració de les entitats so-
cials del poble, potenciant que s’organitzin com a Taula Local del Tercer Sector.

■ Creant habitatges dotacionals per satisfer situacions temporals d’emergència.

■ Cercant alternatives de lloguer a l’abast de la gent, com l’intercanvi interge-
neracional gent gran-gent jove.

■ Establint convenis de col·laboració amb cooperatives i amb entitats solidàries 
i d’ajuda mútua.

■ Potenciant el voluntariat i les relacions de “tu em dones/jo et dono” o Banc 
del Temps.

■ Agilitzant l’administració per tal de donar respostes urgents a necessitats 
urgents.

■ Cuidant els cuidadors de familiars dependents amb l’objectiu de proporcio-
nar-los una millor qualitat de vida.

■ Posant els recursos necessaris per ser un poble acollidor de fet, no només 
de paraula.
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activitat econòmica
Volem un poble viu que tingui un comerç fort i vertebrador de la vida social i 
econòmica.

Ho farem:

■ Fent una plaça de Vendre digna i definitiva.

■ Revitalitzant el centre històric, concentrant-hi activitats culturals, lúdiques i 
socials.

■ Oferint més places d’aparcament de forma immediata.

■ Projectant un pàrquing a la plaça Nova i posant-lo en marxa a mitjà termini.

■ Transformant el SEMPRE en un servei útil per a persones i empreses locals.

■ Apostant pel comerç de proximitat amb polítiques de conciliació amb el 
sector agrari.

■ Col·laborant amb el comerç amb accions formatives i efectives.

■ Treballant activament en la inserció laboral de vilatans desocupats.

■ Donant suport a les iniciatives laborals i de creació d’empreses, especial-
ment en l’àmbit cooperatiu.

■ Fent que el Museu del Càntir, La Sala, Can Puig i Cadafalch i la Font Picant 
esdevinguin un motor de dinamització econòmica.
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entitats
Volem que les entitats segueixin essent el veritable puntal de l’activitat cultu-
ral, social i esportiva d’Argentona. 

Ho farem:

■ Ajudant, potenciant i reforçant el teixit associatiu sense immiscir-s’hi, ni 
competir-hi, ni voler-lo substituir.

■ Establint convenis de col·laboració amb les entitats que aporten activitats 
complementàries a les polítiques municipals, com les associacions que tre-
ballen en el món del lleure i l’esplai, en l’aprenentatge de la música i la dansa, 
en la programació cultural de teatre i cinema, en la difusió de la 
cultura popular, en el benestar animal...

■ Facilitant els tràmits en totes les gestions amb l’Ajuntament i assig-
nant les subvencions i convenis dins el primer trimestre de l’any.

■ Coordinant amb les entitats les agendes culturals i festives.
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cultura i festes
Volem un poble culturalment actiu i implicadament festiu, on moltes persones 
sentin com a seus els actes culturals i festius, i hi participin intensament.

Ho farem:

■ Posant a debat, tot cercant el consens, el format de la Festa 
Major: actes, horaris, indrets.

■ Promovent la participació i el voluntariat en les diades del 
calendari festiu.

■ Concertant amb les entitats les agendes cultu-
rals i festives.

■ Revisant els usos de La Sala.

■ Treballant en la recuperació de la Memòria His-
tòrica i difonent la història local.

■ Fent que el Museu del Càntir, La Sala, Can Puig 
i Cadafalch i la Font Picant esdevinguin un mo-
tor de dinamització cultural.
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educació
Volem un Ajuntament que escolti i col·labori amb la comunitat educativa; 
unes instal·lacions escolars de qualitat per a unes escoles que, potenciant la 
seva singularitat i diversitat, sumin en el projecte comú de poble que educa.

Ho farem:

■ Ajudant les escoles a trobar i millorar el seu projecte 
educatiu singular.

■ Essent motor i catalitzador de la cooperació entre es-
coles.

■ Actuant amb rapidesa i eficàcia davant les seves neces-
sitats.

■ Convertint el Consell Escolar en un espai de col·labo-
ració entre centres educatius, entitats, famílies i perso-
nal municipal, per compartir inquietuds, coneixements i 
pràctiques, i per resoldre eficaçment els problemes que 
sorgeixin.

■ Prenent mesures per fer efectives polítiques educatives 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

■ Teixint relacions entre els centres educatius, les entitats 
i les persones en un Projecte Educatiu de Poble que 
vagi dels 0 als 99 anys.

■ Posant al centre del Projecte Educatiu de Poble les po-
lítiques de gènere i de reconeixement i respecte de la 
pluralitat i diversitat, en tots els aspectes.
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joves
Volem que els joves estiguin for-
mats i se sentin actius, participa-
tius i corresponsables del poble 
que, entre tots, construïm.

Ho farem:

■ Incentivant l’associacionisme i l’autogestió juvenil.

■ Creant un Consell de Joves viu i dinàmic.

■ Potenciant el Casal de Joves com a espai de suport, relació, lleure i creixe-
ment personal i col·lectiu.

■ Dotant, de forma ràpida, d’un nou local a l’agrupament escolta Calabrot per-
què puguin exercir adequadament la seva activitat.

■ Fent efectiu el Pla Local de Joventut, concretant i executant projectes ja apro-
vats.

■ Acompanyant els joves en la seva educació i formació per a la recerca i cre-
ació de feina.
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esports
Volem que l’esport sigui no només un factor de competició sinó també un ele-
ment clau en la millora de la salut, l’educació i la cohesió social i territorial.

Ho farem:

■ Encarregant el projecte d’una piscina coberta, com van demanar els vila-
tans en els pressupostos participatius de 2016, i construint-la.

■ Reordenant la zona esportiva per aprofitar-la millor i fer-la més acollidora.

■ Posant en servei els equipaments esportius dels veïnats i urbanitzacions.

■ Diversificant espais i facilitant la relació entre vilatans dels diferents veïnats 
mitjançant la pràctica esportiva.

■ Senyalitzant rutes de fonts i camins amb els pobles propers, com Cabrera, 
Dosrius, Òrrius i Mataró.

■ Col·locant aparells d’activitat física en places i a la Font Picant.

■ Creant circuits urbans per al desenvolupament esportiu i pràctiques saluda-
bles per a tothom.

■ Agilitzant l’administració per resoldre amb rapidesa les necessitats dels 
clubs i entitats esportives.

■ Confeccionant un projecte esportiu de poble amb tots els agents implicats.
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salut
Volem una sanitat pública, universal, de qualitat i sense retallades.

Ho farem:

■ Exigint a les instàncies públiques superiors, competents en Sanitat, que re-
tornin les prestacions sanitàries que han estat retallades, com els serveis de 
Pediatria i el servei sanitari de 24 hores / 365 dies en l’Àrea Bàsica de Salut.

■ Exigint i comprovant que s’atén sanitàriament a tothom, independentment de 
la seva situació legal.

■ Vetllant perquè siguin ateses les demandes creixents en aspectes sociosani-
taris d’atenció a persones malaltes i amb mobilitat reduïda.

■ Promovent polítiques actives de foment d’hàbits saludables amb el CAP, els 
centres educatius i els comerços.
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gent gran
Volem que la nostra gent gran 
visqui amb la màxima plenitud i 
se senti respectada, atesa i cui-
dada per l’Ajuntament i el poble.

Ho farem:

■ Elaborant el mapa de necessitats del col·lectiu de gent gran a Argentona 
que ens faciliti una imatge real de la seva situació.

■ Estudiant la necessitat i, si cal, començant a posar en marxa un centre de 
dia públic.

■ Acompanyant-los i creant sistemes d’alerta i xarxes de detecció de proble-
mes.

■ Avaluant les necessitats emergents i les de mitjà termini per preveure equipa-
ments específics.

■ Fent un esforç de comunicació amb aquest col·lectiu per tal que els arribi la 
informació sobre activitats i serveis que puguin ser del seu interès.

■ Revisant els usos dels Casals d’avis del Cros i del nucli per afavorir les acti-
vitats no sedentàries.

■ Condicionant l’espai públic per facilitar una mobilitat més segura.
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l’espai habitat 
i el territori
El nostre entorn més immediat –el nucli urbà, els veïnats, els 
nostres carrers, els equipaments i les zones verdes– és l’espai 
comú que compartim i on convivim. L’hem de cuidar, estimar 
i dignificar.

Tenim un entorn natural privilegiat que hem sabut conservar a 
base de reivindicacions i lluites. Mantenint aquest esperit de 
defensa del territori, hem d’aprofitar aquest recurs per millorar 
la qualitat de vida dels argentonins.
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el nucli urbà 
i el centre històric
Volem una Argentona al dia. Volem que el nostre centre històric sigui allò que ha 
de ser: element d’identitat, de cohesió i d’orgull de la nostra comunitat. En ell hi 
conflueixen la història, els serveis, l’administració i el comerç, i és l’escenari de 
bona part de la nostra vida col·lectiva. Volem preservar-lo i dignificar-lo.

Ho farem:

■ Revitalitzant el centre històric urgentment amb la remodelació prioritària de 
la Plaça de Vendre i de l’espai de Can Doro-Cal Guardià de forma digna i 
definitiva.

■ Posant al dia els carrers, les voreres, els parcs.

■ Concentrant al centre històric activitats culturals, lúdiques i socials.

■ Fomentant la millora del paisatge urbà amb la rehabilitació 
de les cases de cos i l’embelliment de façanes.

■ Ampliant l’oferta de places d’apar- 
cament al voltant del centre històric.
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Ho farem:

■ Tenint una visió global del territori.

■ Optimitzant tots els recursos i arri-
bant a tothom.

■ Dotant-nos de vies de comuni-
cació alternatives (camins, carrils 
bici) entre els veïnats i el nucli.

Ho farem a Les Ginesteres:

– Construint el centre cívic i social.

– Posant en funcionament la zona 
esportiva com a part dels serveis 
esportius municipals.

– Endreçant els camins interns de 
connexió.

– Instal·lant urgentment les càmeres 
de lectura de matrícules de vehicles.

els veïnats
Volem que tots els vilatans ens sentim part de la mateixa comunitat, visquem on 
visquem. Volem que tots els veïnats estiguin al dia. Volem descentralitzar els 
serveis municipals per millorar els vincles i les relacions entre les persones dels 
diferents veïnats i del nucli.
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Ho farem al Cros:

– Creant una nova seu de l’Ajuntament que allotgi els serveis de l’antic Pla de 
Barri i l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

– Concentrant al veïnat l’oferta formativa no reglada del municipi.

– Informant activament sobre la modificació de l’ARE que proposa el POUM.

– Millorant el servei de recollida de residus porta per porta.

Ho farem a Madà:

– Negociant amb la Diputació la il·luminació del camí de vianants des de l’es-
cola bressol El Bosquet fins a Madà.

– Posant en funcionament la zona esportiva com a part dels serveis esportius 
municipals.

– Posant a debat la tipologia dels carrers interiors, buscant el consens entre veïns.

Ho farem a Can Raimí i Can Cabot:

– Posant fil a l’agulla per a la seva urbanització definitiva, per dotar-les dels 
serveis necessaris i poder-les convertir en veïnats de ple dret.

– Fixant un full de ruta amb calendari per a les línies d’actuació i de finança-
ment, des del primer dia del mandat, sense dilacions.

Ho farem a Can Barrau 2:

– Acabant les zones verdes i els serveis per recepcionar-la definitivament.

veïnats 23



l’entorn agroforestal
i la sostenibilitat
ambiental
Volem una Argentona sostenible que satisfaci les necessitats dels vilatans 
sense comprometre els recursos i les possibilitats ambientals, socials i econòmi-
ques del futur. Volem posar en valor el nostre entorn natural privilegiat.

Volem que les terres de conreu estiguin treballades i no ermes.

Ho farem:

■ Actualitzant l’Estudi del sector agrari per generar noves propostes i un pla 
d’explotació de l’espai agroforestal.

■ Creant un banc de terres per gestionar el sòl agrícola de manera coherent.

■ Fomentant sinergies entre el sector agrari local i el comerç local.

■ Instal·lant plaques fotovoltaiques als equipaments municipals.

■ Equipant la zona esportiva amb una caldera de biomassa.

■ Instal·lant punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al nucli urbà.

■ Creant rutes de natura i turisme cultural.

■ Posant al dia la Font Picant, dotant-la de llum i serveis, i recuperant la seva ai-
gua, per convertir-la en un pol d’atracció i d’activitats del Parc Serralada Litoral.

■ Treballant amb la Diputació de Barcelona perquè, d’una vegada, el sector forestal 
del marge esquerre de la Riera sigui inclòs en el Parc del Montnegre-el Corredor.
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l’urbanisme, els
 projectes i els
 equipaments

Volem un pla d’urbanisme consensuat com havia estat fins ara. Volem renovar 
els nostres carrers tan envellits i passejar per les voreres sense ensopegar. 
Volem que els projectes no s’adormin als calaixos.

Ho farem:

■ Aprovant definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) re-
cuperant el consens.

■ Planificant la renovació de carrers amb el compromís ferm d’executar la reur-
banització d’un carrer cada any.

■ Executant les obres dels carrers Josep Soler i Sant Ramon.

■ Reordenant la zona esportiva per optimitzar i millorar els espais i augmentar 
la capacitat de servei.

■ Construint la piscina coberta per a l’ús de tot l’any.

■ Rehabilitant la Velcro com a centre d’usos polivalent, amb Centre Cívic, hotel 
d’entitats...

■ Construint la Biblioteca al lloc més adequat i amb el cost més assumible.

■ Oferint urgentment un local per a l’agrupament escolta Calabrot, en compli-
ment del resultat dels Pressupostos participatius 2017.
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l’espai públic
i els serveis
Volem recuperar l’orgull argentoní de viure en un poble bell –no vell. Volem els 
carrers nets i endreçats i les places florides. Volem que els infants puguin jugar a 
uns jocs adequats sense haver de marxar a pobles veïns. Volem seguir essent 
model de poble que recicla i redueix els seus residus.

Ho farem:

■ Planificant i executant:

–  El manteniment continu de carrers i voreres amb eliminació de barreres ar-
quitectòniques.

–  La substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable.

–  Les prescripcions de manteniment i renovació del Pla Director del Clavegueram.

■ Renovant els quadres elèctrics de la xarxa d’enllumenat públic.

■ Millorant les àrees de jocs infantils de les places públiques, en compliment 
dels resultats dels Pressupostos participatius.

■ Embellint parterres i jardineres amb flors i plantes sostenibles.

■ Avaluant els resultats dels protocols de poda de l’arbrat públic, informant-ne 
els veïns.

■ Millorant el servei de recollida d’escombraries porta per porta per avançar en 
la reducció de residus.

■ Construint una planta de tractament de la matèria orgànica per millorar la 
gestió i reduir els costos d’aquesta fracció.

■ Controlant la neteja viària i fomentant la implicació ciutadana en el respecte 
per l’espai públic (mobiliari, residus, excrements de mascotes, neteja).
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habitatge
Volem posar la primera pedra per a un model d’habitatge social que perduri en 
el temps.

Ho farem:

■ Posant a disposició sòl públic per a habitatge social.

■ Apostant per l’habitatge públic en format de cooperativa de cessió d’ús.

■ Creant habitatges dotacionals per satisfer situacions temporals d’emer-
gència.

■ Cercant alternatives de lloguer d’habi-
tatge per a gent jove, com els projectes 
d’acompanyament intergeneracional.
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circulació segura

aparcament, mobilitat,
i transport públic
Volem que els carrers estiguin pensats per a les persones. Volem una 
circulació segura per a les persones i senzilla per als vehicles.

Ho farem:

■ Fent un Pla d’aparcament interior i perifèric a curt i mitjà termini:

–  Creant aparcament a les entrades nord i sud i al lateral de la Ronda de 
Llevant.

–  Construint un aparcament a la Plaça Nova.

–  Augmentant la capacitat de places a l’aparcament del CAP.

–  Creant aparcaments soterrats en places públiques on el desnivell ho 

pugui facilitar.

■ Construint el nou giratori de l’entrada nord, d’acord amb la Diputació 
de Barcelona.

■ Replantejant el pla de circulació dins el nucli urbà.

■ Prioritzant la secció única (voreres i carrer al mateix nivell) en la reur-
banització dels carrers del centre històric.

■ Controlant la velocitat dels vehicles dins el nucli urbà.
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circulació segura

■ Millorant el recorregut del Bus a l’Hospital per connectar millor amb els 
veïnats.

■ Millorant amb marquesines les parades fora nucli.

■ Creant, concertant-ho amb l’Ajuntament de Mataró, una parada del Bus de 
l’Hospital davant del Tanatori de Mataró.

■ Creant una línia de Bus a l’estació de tren de Cabrera de Mar.

■ Creant una línia de Bus directa a Barcelona.

■ Ampliant els horaris del Bus del Cros-nucli urbà els caps de setmana.
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un ajuntament 
que escolti
i faciliti
Les persones, les entitats i les activitats econòmiques formen 
el teixit social que ens defineix i ens fa únics. Cal que l’Ajunta-
ment les escolti, les reforci i, sobretot, les respecti. L’adminis-
tració local ha de posar tota la seva maquinària al seu servei i 
facilitar-los la feina.
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el govern
Volem un govern accessible i treballador. Volem uns regidors que estiguin al 
peu del carrer. Volem feminitzar l’estructura política i el lideratge de l’Ajuntament. 
Volem reconèixer als treballadors municipals la feina que fan i fer-ne créixer la 
motivació.

Ho hem fet:

■ Proposant uns candidats ferms, treballadors, preparats i amb experiència de 
gestió, coneixedors de les seves àrees i implicats en la seva millora, sense 
cap altra aspiració política personal més enllà d’Argentona. El nostre màxim 
objectiu és que l’Ajuntament funcioni.

■ Presentant 5 dones per als 8 primers llocs d’una llista encapçalada per una 
dona, la Montse.

Ho farem:

■ Escoltant tothom i donant resposta ràpida a les qüestions que afecten els 
veïns.

■ Facilitant les gestions i tràmits sense complicar la vida a la gent.

■ Apropant els serveis municipals als veïnats.

■ Millorant les emocions, les relacions, els vincles i la confiança amb el perso-
nal municipal.

■ Organitzant l’Ajuntament amb directrius clares, planificant, prioritzant i com-
partint amb el personal municipal.
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transparència
i informació
Volem un Ajuntament transparent tant amb els ingressos i despeses munici-
pals com amb els projectes que es volen tirar endavant. Volem que les dades 
municipals arribin de manera clara i directa als vilatans perquè estiguin ben in-
formats i puguin participar més corresponsablement.

Ho farem:

■ Informant de les despeses que tenen els projectes i els equipaments de ma-
nera entenedora.

■ Fent que la informació sigui accessible als vilatans i a les entitats, sabent que 
no tothom té accés als mitjans digitals.

■ Exposant al vestíbul de l’Oficina d’Atenció Ciutadana els plànols dels projec-
tes que s’hagin d’executar.

■ Col·locant pantalles digitals per informar de l’agenda política, cultural i espor-
tiva.

■ Renovant i millorant els espais d’informació ciutadana.

■ Millorant els webs municipals perquè siguin una eina informativa més útil.

■ Apropant el Cap de Creus i Ràdio Argentona a la ciutadania, a les entitats i 
a la comunitat educativa.

■ Publicant un Butlletí per a temes d’informació municipal: acords de govern, 
dels Plens, d’economia municipal...
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participació
Volem la participació de la ciutadania en la vida política, en la gestió i en la de-
cisió dels afers municipals.

Volem posar en coneixement de tots els vilatans allò que passa, allò que es de-
cideix i allò que és transcendental per a la vida del poble –o pugui ser-ho.

Ho farem:

■ Incentivant la participació de la ciutadania en els projectes rellevants i la 
priorització de les inversions.

■ Potenciant els drets d’iniciativa, informació i corresponsabilització dels veïns 
en allò que els afecta directament.

■ Atenent les iniciatives populars de caràcter propositiu que es produeixin.

■ Alternant els Plens municipals amb audiències públiques on la ciutadania 
pugui plantejar de manera directa els temes que realment la preocupen.

■ Recuperant la Reunió de Poble.

■ Revisant el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciu-
tadana.

■ Reforçant el Consell de la Vila perquè sigui un vehicle viu i real de par-
ticipació.
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seguretat
Volem sentir-nos segurs a casa nostra.

Ho farem:

■ Vetllant dia i nit per la seguretat de tots els veïnats i el nucli.

■ Ampliant el servei de Policia Local i dotant-lo de més reforç administratiu i 
d’agents cívics, redistribuint les tasques.

■ Millorant el servei de la Policia de proximitat.

■ Intensificant la Coordinació amb els Mossos d’Esquadra.

■ Instal·lant càmeres lectores de matrícules on es consideri adient.

■ Modernitzant els sistemes de comunicació.

sostenibilitat econòmica
Volem que les empreses concessionàries de serveis compleixin al 100x100 el 
seu contracte. Volem que la planificació dels serveis i equipaments es faci amb 
criteris de sostenibilitat econòmica.

Ho farem:

■ Controlant de forma directa les empreses concessionàries.

■ No estirant més el braç que la màniga.

■ Avaluant els costos de manteniment de qualsevol nou servei o equipament.

■ Optimitzant els recursos amb més implicació i civisme de la ciutadania.
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compromís amb el país
Volem ser un poble compromès amb el nostre entorn social i polític. Volem 
participar de forma plena en la construcció del poble, de la societat i del país 
que vinguin. I volem que en aquest procés hi siguem tots, des de la pluralitat de 
sentiments i la diversitat d’ideologies.

Ho farem:

■ Escoltant tothom.

■ Construint ponts d’entesa i diàleg.

■ Defensant les llibertats i els drets socials, polítics i nacionals.

■ Posant l’Ajuntament al servei de la ciutadania i de la Generalitat en el 
debat per a la construcció d’un nou país amb més garanties democràtiques i 
millor qualitat de vida per a tothom.
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Tots per Argentona (TxA) som un col·lectiu de veïnes i veïns que ens hem 
associat com a Agrupació d’electors per tal de contribuir a millorar la vida política 
argentonina.

Assumim un conjunt de valors que han d’inspirar en tot moment la conducta 
ètica dels membres del grup i el compromís amb la bona gestió del que és 
col·lectiu de la nostra vila.

Hi som actuant democràticament per canalitzar la veu de tothom.
Hi som amb una actitud ben oberta cap al progrés social.
Hi som amb l’esperit de servei com a actitud fonamental.

amb l’objectiu de:

■ Millorar la cohesió social, territorial i intergeneracional, oferint activi-
tats, serveis i espais que apleguin els veïns d’Argentona i els vinculin 
amb l’entorn.

■ Tenir un poble endreçat i que funcioni en tots els aspectes: neteja, 
manteniment, serveis, atenció al vilatà i a les entitats, planificació 
d’equipaments.

■ Dinamitzar l’activitat al poble, reforçant el teixit associatiu, posant 
l’Ajuntament al servei de les entitats i les iniciatives ciutadanes per tal 
d’impulsar un poble viu i acollidor.

■ Corresponsabilitzar els vilatans en la millora del poble, oferint múltiples 
vies d’actuació i participació en la política municipal, com a senyal de 
normalitat i de salut democràtica.

ara, argentona!
Per això demanem el vostre suport.

Podeu consultar tots els valors i objectius de TxA i el programa de govern complet al web: 
www.totsperargentona.cat

     txacomunicacio@gmail.com      /totsperargentona

     670230943           @TxArgentona           @TxArgentona


