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Aquest programa que tens entre mans neix del convenciment de molta gent d’Argentona 
que, en aquest moment excepcional, creu que és necessari posar-se a treballar per 
aconseguir una proposta política unitària i clarament republicana per a les properes 
eleccions municipals.

L’1 d’octubre vam sortir al carrer per defensar els nostres drets i llibertats. Amb aquesta 
candidatura, continuem construint municipalisme amb ètica republicana per posar 
Argentona al servei de les persones, des de la justícia social, el feminisme, l’ecologisme, 
l’antifeixisme i la reivindicació del valor de totes les persones indistintament de la seva 
classe social, procedència, color de pell, edat, orientació sexual, gènere, capacitats. 
Aquesta majoria social transformadora ha de reclamar una sobirania que recaigui 
inqüestionablement sobre la població d’Argentona, dissenyant, implementant i avaluant 
una governança bastida sobre una democràcia cada vegada més directa i participativa.  

Així mateix, a fi d’impulsar un desenvolupament sostenible del poble, treballarem amb 
el compromís d’assolir els objectius de l’Agenda 2030 a Argentona. Es tracta de crear 
i dur a terme un pla d’acció que alineï aquest programa i totes les polítiques municipals 
vigents amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la nova Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, aprovada a París el 2015 i que substitueix l’Agenda 21 de 1997, 
amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona. 

Us animem a llegir amb deteniment les propostes que hem fet entre totes perquè creiem 
que són les que faran d’Argentona un lloc cada vegada millor on conviure plegades, i 
a participar activament en l’assemblea d’Unitat perquè serà l’òrgan on es consensuaran 
les decisions que guiaran les polítiques del futur govern d’Argentona.

@unitatargentona unitatargentona.cat
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GESTIÓ ECONÒMICA
PER UNA BONA PLANIFICACIÓ  
DELS RECURSOS HUMANS

La planificació de recursos humans de l’ajuntament -és a dir la 
dimensió adequada dels efectius, la seva distribució, formació i 
promoció- té una importància cabdal per a una major eficàcia 
en la prestació de serveis i eficiència en la utilització dels 
recursos disponibles. 

Amb aquesta finalitat proposem:

Dissenyar, implementar i desenvolupar un model 
d’organització i gestió estratègica dels recursos humans

Millorar la seva promoció i desenvolupament de la carrera 
professional

Impulsar i millorar la formació i la millora de les 
competències i qualificacions de treballadores i 
treballadors perquè s’adeqüi a les necessitats de la 
prestació dels serveis públics

Estudiar la necessitat, i si escau, plantejar la contractació 
d’una persona que exerceixi les funcions de gerent 
municipal

PER UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA MÉS 
SOSTENIBLE I INTEGRADORA

L’ajuntament d’Argentona té un pressupost anual d’uns 15 
milions d’euros dels quals més del 50% corresponen a despeses 
en béns corrents, serveis i inversions que es contracten a 
empreses externes.

Durant molts anys els ajuntaments han impulsat processos 
de privatització i externalització dels serveis públics (com 
la recollida de residus, la neteja viària, el manteniment dels 
espais verds, l’arbrat o l’enllumenat públic) mitjançant 
l’adjudicació d’aquests serveis a favor de grans empreses 
privades que, en alguns casos, han buscat el màxim benefici 
econòmic en detriment de la qualitat del servei o en perjudici 
de les condicions laborals de les seves treballadores i 
treballadors.

Avui un dels grans reptes dels ajuntaments és aconseguir 
gestionar els serveis públics d’una manera econòmicament 
eficaç, eficient i sostenible; socialment responsable, i 
integradora i respectuosa amb el medi ambient.

Amb aquest repte, i tenint en compte que no tots els serveis són 
idèntics, proposem:

Avançar en la municipalització dels serveis públics que 
puguin ser gestionats amb els recursos (materials, tècnics 
i financers) municipals, que inclogui un pla estratègic dels 

recursos humans per la cobertura dels llocs de treball que 
es generin

Estudiar la viabilitat d’ampliar l’objecte social de la societat 
privada municipal, perquè gestioni els serveis públics 
esmentats

En els casos en que la municipalització no sigui possible, 
proposem incloure criteris de valoració en l’adjudicació i 
condicions especials d’execució perquè els contractes:

siguin socialment responsables

afavoreixin l’estabilitat laboral i de qualitat en l’ocupació 
i que fomenti els salaris dignes, la seguretat laboral i la 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar

assegurin la igualtat de gènere per tal d’eliminar les 
desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral i 
impulsar una més àmplia i millor ocupació laboral de 
les dones, especialment aquelles que tenen dificultats 
d’inserció laboral

fomentin la inserció laboral sobretot de les persones més 
desfavorides i en situació o greu risc d’exclusió social en 
el mercat laboral (persones amb discapacitat, joves o 
persones aturades de llarga durada)

que promoguin la compra pública ètica prioritzant 
proveïdors i proveïdores i productes que apostin per 
la promoció del comerç just; el foment de la petita 
i mitjana empresa (PIME); la protecció del medi 
ambient, la preservació de l’espai natural, el reciclatge 
i l’ús d’energies renovables; la normalització de l’ús 
de la llengua catalana i de l’etiquetatge en català, i 
l’accessibilitat, comprensibilitat i usabilitat de l’espai 
públic perquè totes les persones en puguin gaudir amb 
seguretat i comoditat

Incrementar el nombre de contractes reservats a empreses 
d’inserció social que tenen com a finalitat la integració socio-
laboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social, 
i als centres especials de treball que tenen com a objectiu 
principal proporcionar als treballadors i treballadores amb 
discapacitat la realització d’un treball productiu i remunerat, 
adequat a les seves característiques personals i que en faciliti 
la integració laboral al mercat ordinari de treball

Elaborar un pla de contractació socialment responsable 
i formar els tècnics municipals dels diferents àmbits 
perquè incorporin criteris socials, ètics i ambientals en els 
contractes

Tendir a treballar el màxim possible amb empreses 
vinculades a l’Economia social i solidària
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Apostar per empreses deslligades del poder polític i 
econòmic de l’estat espanyol seguint el camí ja iniciat per la 
ciutadania

PER UNA MILLOR GESTIÓ  
DE LES SUBVENCIONS

L’activitat subvencionadora de l’Ajuntament té molt impacte 
en  la ciutadania i les empreses per la seva complexitat i 
el seu volum. Per tal de simplificar al màxim els tràmits 
administratius proposem:

Introduir la figura d’un tècnic/a municipal per coordinar 
la gestió tant de les subvencions que es concedeixen a les 
entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 
com les que es demanen a altres administracions públiques

Donar suport i facilitar el treball de les associacions i 
entitats sense ànim de lucre amb les eines que necessiten 
per potenciar els seus reptes i projectes

Vetllar perquè les subvencions es tramitin amb la màxima 
celeritat possible

Acompanyar i formar a les entitats i associacions en 
els tràmits de sol.licitud, execució i justificació de les 
subvencions

Posar a l’abast de les entitats i associacions del municipi els 
equipaments i material municipals

PER UN PRESSUPOST MÉS SOCIAL  
I PARTICIPATIU

El pressupost municipal és clau per una bona gestió pública. Ha 
de satisfer les necessitats de la ciutadania, i s’ha d’estructurar 
de forma eficaç i eficient per a la presa de decisions i gestió dels 
recursos públics.

Amb aquests objectius proposem:

Augmentar progressivament, sempre que sigui possible, la 
part de les despeses que són decidides per la gent de forma 
participativa

Garantir que les inversions de més impacte social, 
econòmic o ambiental siguin sotmeses a un debat públic

Plantejar un procés de pressupostos participatius 
pluriennal, que sigui viable executar durant una 
legislatura, i fer-ne la màxima difusió en els mitjans de 
comunicació municipals

Proposar i aprovar simultàniament els pressupostos i les 
ordenances fiscals i preus públics, amb antelació suficient 
perquè entrin en vigor l’1 de gener de cada any

Mantenir el sistema de bonificació de les taxes i preus 
públics a les famílies que tinguin rendes iguals o inferiors a 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

Continuar apostant per la bonificació de l’impost dels 
vehicles menys contaminants i de l’IBI i l’Impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres que afavoreixin les 
condicions d’accés i habitabilitat a les persones amb 
discapacitat i que incorporin sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar

Treballar perquè, progressivament, els impostos, taxes 
i preus públics s’estableixin de forma proporcional a la 
renda i la riquesa de les persones físiques i jurídiques

Pel que fa a la concertació de préstecs així com l’obertura 
i manteniment de comptes corrents de l’Ajuntament i els 
organismes que en depenen, es tendirà a treballar més, 
sempre que sigui possible, amb les entitats bancàries 
que no s’han mostrat activament contràries al dret 
d’autodeterminació i que treballen amb criteris cooperatius 
i d’economia social i solidària

Impulsar la sobirania fiscal: pagar els impostos, les taxes i 
altres tributs directament a l’Agència Tributària Catalana

CONTRACTACIÓ PÚBLICA  
SOCIALMENT RESPONSABLE
Podeu consultar  
l’enllaç escanejant  
el codi QR o fent clic  
al pictograma

http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsable_v1.pdf


7PROGRAMA ELECTORAL · MUNICIPALS 2019

TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I ACCÉS  
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

L’exemplaritat, el retiment de comptes i la transparència 
són una obligació legal i ètica de l’administració pública. 
L’administració ha de vetllar perquè el ciutadà conegui la 
informació tant de la gestió del govern com dels serveis que es 
presten, i ha de crear mecanismes de comunicació perquè el 
ciutadà pugui posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol 
cas de mala praxi, si ho prefereix, de manera anònima.

Amb aquest objectiu proposem:

Fer el Pla d’actuació municipal (PAM) de manera 
participativa al principi de mandat, per marcar els 
objectius del mandat

Retre comptes dels compromisos adquirits pel govern 
municipal a l’inici del mandat i publicar informació 
detallada sobre la seva execució, com pot ser la data o el 
cost aproximat de cada acció. La informació publicada 
serà clara i accessible, per facilitar-ne la comprensió a la 
ciutadania

Vetllar pels mitjans de comunicació municipals, Ràdio 
Argentona i la revista Cap de Creus, com instruments 
d’informació pública i de comunicació i participació 
ciutadana.

Fer Cartes de serveis per tots els serveis de l’ajuntament 
que siguin de cara al públic i elevar el catàleg complert de 
cartes per a la seva aprovació per part del Ple municipal. 
Una carta de serveis és un document sobre els serveis que 
presta una unitat, els compromisos que ha adquirit en 
termes d’eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes 
de participació i de les persones usuàries en la millora de la 
prestació

Fer directoris dels serveis i ajuts que hi hagi a disposició de 
la ciutadania: bonificacions i exempcions fiscals, ajudes i 
subvencions

Ampliar el retiment de compte  de l’Ajuntament 
d’Argentona que vol dir més controls, seguiment i 
transparència de les accions del govern

Crear la bústia ètica com a canal de participació 
ciutadana per cultivar els valors ètics en la gestió pública 
a través de la participació. Qualsevol persona que hagi 
detectat un possible cas de mala praxi a l’Ajuntament, 
ho pot posar en coneixement de l’Oficina per a la 
transparència i bones pràctiques, de forma anònima si 
ho desitja, i fer el seguiment de les possibles actuacions 
que se’n derivin

Treballar per ampliar els continguts al portal de dades 
obertes on es podran trobar les dades produïdes o 
recopilades de l’Ajuntament d’Argentona per posar-les 
a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar 
lliurament de manera senzilla i còmoda

Iniciar una campanya per promoure el dret d’accés a la 
informació que és el dret que tenen les persones a l’accés a 
la informació elaborada per l’ajuntament d’Argentona
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Amb aquest objectiu proposem:

Fer dos processos de pressupostos participatius per fer 
viable l’execució de les propostes guanyadores

Crear les Audiències públiques trimestrals, espais on 
la ciutadania podrà fer arribar les seves preguntes, 
suggeriments i queixes al Govern

Revisar la dinamització del Consell de la Vila i els Consell 
sectorials (esports, patrimoni, mitjans, educació i infància) 
per tal d’augmentar-ne la participació, facilitar la màxima 
diversitat de persones participants i fer-ne el seguiment 
perquè esdevinguin veritables òrgans de participació 
ciutadana

Impulsar consultes ciutadanes vinculants sobre temes 
importants d’Argentona, mitjançant el vot directe, lliure, 
igual i secret, de manera presencial o electrònica

Seguir amb el Pla de dinamització de les associacions 
d’Argentona per dissenyar una estratègia que estructuri 
i doni contingut a les polítiques de participació en els 
propers anys

PARTICIPACIÓ
Per avançar cap a una democràcia real no n’hi ha prou amb 
l’elecció de representants polítics, és imprescindible facilitar la 
participació ciutadana en el debat i la presa de decisions dels 
temes que més ens afecten amb la creació de canals, presencials 
i digitals, accessibles, oberts i transparents.

Volem un municipi que compti amb totes les persones sense 
exclusió, que faciliti la seva participació, que les escolti i que 
estigui a l’abast de tothom. Tenim el ferm convenciment que un 
grup de persones organitzades és el motor que ens ha de portar 
a una veritable república, des de les persones i per les persones.
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GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL
Apostem per la transversalització de la perspectiva de gènere 
a totes les esferes de la vida i, per tant, a tots els àmbits de les 
polítiques públiques. 

Volem fer d’Argentona un poble feminista que vetlli per 
eradicar les desigualtats i les violències de gènere i impulsar 
un canvi institucional, transformant les pròpies pràctiques i la 
cultura política i organitzativa de la nostra administració amb 
les següents propostes: 

Implementar projectes de coeducació integrals a tots els 
centres educatius del municipi implicant a tots els agents 
de la comunitat educativa (professorat, famílies, alumnat)

Dissenyar i aprovar un pla d’igualtat intern de l’ajuntament 
d’Argentona

Dissenyar i aprovar un reglament de polítiques de gènere 
interseccionals

Introduir les polítiques de diversitat sexual i de gènere 
(línia LGTBI)

Fer una diagnosi participada per dissenyar aquestes 
polítiques fent enquestes a la ciutadania i al personal que 
treballa a l’administració

Promoure la celebració de les jornades commemoratives 
al voltant del 17 de maig, Dia Internacional contra la 
LGTBIfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del 
col.lectiu LGTBI

Campanya de suport a les dones que pateixen fibromiàlgia, 
càncer de mama i altres malalties que pateixen 
majoritàriament les dones

Donar continuïtat als punts d’informació i atenció a les 
agressions sexistes (punts lila) i ampliar-ho a altres festes 
com la nit boja, Sant Joan, cap d’any, etc...

Donar continuïtat al protocol per a l’abordatge de la 
violència masclista i al protocol d’actuació en agressions 
sexistes i sexuals en espais d’oci 

Vetllar pel desenvolupament de les accions incloses al Pla 
d’Igualtat de gènere per a la ciutadania

Revisar els documents administratiu per incorporar la 
perspectiva de gènere

Incloure dins la convocatòria de subvencions de 
l’ajuntament una línia per a la promoció d’entitats i  
projectes que treballin per a la igualtat de gènere i crear 
una convocatòria de subvencions de l’àmbit de la igualtat 
per part de les entitats

Incorporar quotes de representativitat de gènere en la 
programació cultural municipal

PROTOCOL
Podeu consultar  
l’enllaç escanejant  
el codi QR o fent clic  
al pictograma

https://seuelectronica.argentona.cat/seu/catala/Externos/PROTOCOL%20ABORDATGE.pdf


SERVEIS  
A LES PERSONES
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BENESTAR SOCIAL I SALUT
La salut i el benestar social són àmbits que preocupen 
majoritàriament a les persones. Tenim una visió de futur on 
aquesta preocupació ha de ser una prioritat per l’administració 
pública, ja que l’Ajuntament ha d’estar al servei de les persones 
per a resoldre de la millor manera les seves preocupacions i 
necessitats. 

Treballarem per coordinar millor els serveis, amb la 
participació de totes i tots, per tal d’aconseguir uns serveis 
públics de proximitat, potenciant l’acció comunitària 
i l’empoderament de les persones en situació de més 
vulnerabilitat.

Amb aquests objectius proposem:

BENESTAR SOCIAL
Adequar la sala d’espera dels serveis socials a les persones 
usuàries ben condicionat i que respecti la seva privacitat

Crear una taula social per la inclusió amb la participació 
de serveis socials, habitatge, salut, promoció econòmica i 
educació per donar un servei integral i d’acompanyament 
a les persones amb més risc d’exclusió social i vulnerabilitat

Millorar la coordinació del personal dels serveis socials 
amb el voluntariat per crear un grup de detecció de 
persones en situació de vulnerabilitat social

Treballar per combatre la pobresa energètica

Recuperar el centre infantil l’esquirol i adaptar-lo a 
les necessitats actuals en l’etapa de primària amb risc 
d’exclusió

Millorar la pàgina web amb una guia de serveis de 
l’Ajuntament: què, qui i com em pots ajudar?

Impulsar el projecte Dinar amb companyia per la gent que 
vulgui compartir un àpat amb companyia a totes les zones 
del municipi, i fer un dinar social per Nadal

Establir una política complementària de beques de 
menjador per assegurar que tots els infants i adolescents 
que ho necessitin tinguin garantit el dret a una alimentació 
adequada i el servei educatiu del temps de migdia

Afavorir la formació continuada dels equips d’atenció per 
tal de garantir un bon treball i unes bones pràctiques 

Garantir una atenció adequada a les famílies, centrada 
en tres elements: les necessitats de desenvolupament dels 
infants, les competències parentals i els factors ambientals 
i socials de l’entorn proper (família extensa, recursos de la 
comunitat, habitatge, nivell d’ingressos)

Donar suport a bancs d’aliments que no es concebeixin des 
d’una perspectiva merament caritativa, sinó com xarxes 
de suport mutu per fomentar la implicació en la gestió 
d’aquestes iniciatives de les persones que se’n beneficien

SALUT
Renegociar l’obertura del servei d’urgències 24 hores del 
CAP d’Argentona i la incorporació d’un pediatre al Centre 
mèdic del nucli urbà del Cros

Analitzar les causes de les olors a la zona de l’escorxador del 
nucli urbà del Cros i buscar mesures per evitar-les

Crear la figura tècnica de la regidoria de salut que treballi 
coordinadament amb el CAP

Complementar les campanyes de prevenció de malalties de 
detecció precoç impulsada per la Generalitat de Catalunya

Incrementar el suport econòmic a les entitats que es 
dediquen a cuidar les colònies de gats 

Vetllar per que la policia tingui les eines per identificar els 
animals amb un lector de xip

Donar suport i potenciar la creació d’associacions de 
familiars i malalts (Alzheimer, càncer...), facilitant-los 
l’accés a llocs de reunió, oferint formació específica i 
promovent la col.laboració amb professionals especialistes

Fomentar una educació de la salut i d’hàbits saludables 
en àmbits com l’esport, el lleure, l’alimentació i la salut 
laboral a les empreses. Oferir formació a les famílies sobre 
l’educació per a la salut en la infància i l’adolescència

Incrementar el suport econòmic a les entitats que es 
dediquen a cuidar les colònies de gats 

Habilitar àrea d’esbarjo per a gossos (‘Pipican’) a tots els 
veïnats i urbanitzacions del municipi
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GENT GRAN
L’augment de l’esperança de vida és una realitat social que 
suposa alhora un repte per crear les condicions socials, 
econòmiques i personals que permetin arribar a edats 
avançades en bones condicions de salut i de qualitat de vida.

Enfront aquesta realitat apostem per incorporar el concepte 
d’envelliment actiu a les polítiques adreçades a les persones 
grans d’Argentona. Aquest concepte entén l’envelliment com 
un procés individual que s’estén al llarg de la vida i fa que la 
ciutadania arribi a la vellesa en bones condicions de salut, 
promovent la seva participació en la societat, afavorint la 
formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de viure 
una vida activa i amb qualitat. 

La nostra tasca consistirà en gestionar les activitats i accions 
adreçades a millorar la qualitat de vida de la gent gran del 
municipi, fomentar la participació d’aquests en la comunitat i 
ampliar els recursos  per a donar resposta a les necessitats d’ 
aquesta etapa de la vida. 

Amb aquesta voluntat proposem:

Seguir dinamitzant el Casal de la Gent Gran del centre de la 
vila i incrementar l’oferta d’activitats, també al Casal de la 
Gent Gran del nucli urbà del Cros i al futur local social de 
Les Ginesteres

Elaborar programes que afavoreixin que la gent gran 
participi com a subjecte actiu en la societat sense patir 
discriminacions i gaudint d’una qualitat de vida bona i 
independent

Promoure polítiques de foment de l’envelliment actiu 
programant activitats culturals formatives

Impulsar actuacions que prioritzin la prevenció i la 
promoció de la salut de la gent gran. 

Impulsar el programa “Radars” amb l’objectiu de garantir 
que les persones convisquin en el seu entorn pròxim, 
reduint-ne l’aïllament i l’exclusió gràcies a la participació 
de veïns i veïnes, comerciants, persones voluntàries i 
professionals de les entitats i dels serveis

Ampliar els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència 
i reforçar els programes de suport comunitari per 
acompanyar les situacions de solitud. 

Reforçar les actuacions en alimentació per a la gent gran, 
com els àpats en companyia i els àpats a domicili 

Vincular més directament la gent gran amb la vida política 
de la vila, impulsant la seva presència als consells de 
participació existents

Fomentar accions relacionades amb la “memòria històrica” 
i l’intercanvi generacional

Garantir el desplaçament i l’accessibilitat a espais com 
l’ABS, el Casal de la Gent Gran, la Biblioteca Municipal, els 
comerços... especialment de les persones grans que viuen 
lluny del nucli urbà

Impulsar l’accés i la participació en els actes culturals 
(exposicions, teatre, concerts...)

Garantir una oferta d’activitats diverses i de qualitat

Obrir espais de suport familiar relacionats amb 
l’acompanyament i la cura de persones grans més 
vulnerables
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JOVENTUT
La nostra gestió en aquest àmbit estarà enfocada a assegurar 
a la població adolescent i jove d’Argentona l’accés universal 
als diferents recursos de l’entorn amb la finalitat de que 
puguin triar i construir, amb igualtat d’oportunitats 
i llibertat el seu projecte personal, adaptat a les seves 
necessitats i preferències.

Es tracta  de generar recursos que facilitin la gestió i solució 
dels problemes i mancances de la població  que es situa en 
aquesta etapa de la vida; fomentar l’autonomia real i  garantir 
l’exercici dels drets i deures de la ciutadania.

La proposta d’accions es concreta en:

Dotar de partida pressupostària a aquesta àrea amb la 
finalitat de poder concretar en fets reals les propostes de 
treball

Millorar, potenciar i optimitzar els actuals espais coneguts 
com a Espai jove del nucli urbà del Cros i Casal de joves 
d’Argentona

Crear el Consell de Joves, contemplat al Pla Local de 
Joventut, amb l’objectiu de fomentar la participació de la 
gent jove. Aquest espai ha de facilitar la seva presència en 
la vida pública del municipi i generar espais de relació i 
intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. 
Aquest projecte, a més, dona  continuitat a l’actual Consell 
d’Infants

Iniciar el projecte de la Brigada Jove, contemplat dins 
el Pla Local de Joventut, per a fomentar l’adquisició de 
competències transversals i l’ocupació juvenil

Facilitar a la gent jove l’accés als recursos en igualtat 
d’oportunitats que els possibilitin  el nivell d’autonomia 
suficient per desenvolupar el seu projecte personal 
(habitatge, ocupació, formació, mobilitat i salut) creant 
xarxes de treball amb les diferents àrees responsables

Establir programes  d’ajuts al lloguer per a joves adreçat a 
propietaris i llogaters

Potenciar i millorar la convivència en la diversitat 
entre la població adolescent i jove dels diferents espais 
urbans d’Argentona a través de diverses actuacions 
de sensibilització i formació per tal de promoure una 
societat més cohesionada, generant activitats d’interès 
descentralitzades dels actuals Espai Jove i Casal de Joves

Seguir oferint i incrementar tots aquells projectes que facin 
que la gent jove estigui ben informada sobre els riscos del 
consum de drogues, la necessitat de tenir hàbits saludables 
i unes relacions emocionals i sexuals sanes. Un jovent ben 
informa és més autònom i menys vulnerable
Cuidar i incrementar els espais de suport emocional, que és 
una peça clau per a l’empoderament de la gent jove

Impulsar els valors de l’emprenedoria, el cooperativisme 
i l’autogestió donant suport a iniciatives per a l’auto-
ocupació i l’ocupació de les persones joves com el projecte 
CUEME (Cultura emprenedora a l’escola) d’emprenedoria a 
les escoles de primària

Impulsar i recolzar la participació dels i de les joves 
professionals en projectes públics
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Crear un espai d’estudi nocturn en èpoques concretes del 
curs com ara exàmens trimestrals, Proves d’accés a cicles 
i/o a la universitat

Crear la xarxa de professionals específics per atendre les 
necessitats del grup de persones menors d’edat que han 
arribat a la vila amb l’objectiu de facilitar la seva acollida i 
integració i intentant incorporar-hi entitats de la vila

Potenciar i facilitar la participació de la gent jove en 
esdeveniments culturals com ara visites a museus, teatre, 
concerts, seguint programant espectacles específics i 
establint descomptes importants en els preus

Seguir impulsant i facilitant  la mobilitat juvenil 
internacional gestionant, informant i/o apropant 
projectes que tenen com a objectius l’intercanvi cultural, 
l’aprenentatge d’una llengua, les pràctiques professionals...

Mantenir i millorar l’espai de menjador que actualment 
s’ofereix als migdies a l‘alumnat del municipi

Mantenir i donar suport a l’espai de Mentoria-Aula 
d’Estudi que l’AFA de l’Institut d’Argentona ofereix de 
forma universal i gratuïta

Fomentar  i realitzar accions educatives a l’institut i PFI 
d’Argentona (xerrades, tallers, exposicions...)

Impulsar l’intercanvi generacional creant espais de trobada 
per a la  gestió i realització d’activitats

Fomentar el voluntariat entre la població jove reforçant els 
valors que implica, emfatitzant els beneficis que té per a 
la ciutadania i visualitzant i reconeixent les funcions de la 
persona voluntària

Ampliar la programació d’activitats que complementin 
l’aprenentatge digital  com ara la robòtica, impressions 
3d i programació de videojocs, amb la idea de vincular 
la programació a una formació contínua dels nous 
aprenentatges i destreses digitals

Endegar una programació de càpsules formatives 
vinculades a l’interès i les demandes de la població juvenil

Crear un procés participatiu obert al jovent d’Argentona que 
impulsi els valors del cooperativisme, la inclusió i atenció 
a la diversitat, l’autogestió i la implicació social, coordinat 
amb l’institut i  vinculat a un compromís de dotació 
pressupostària, amb l’objectiu que siguin ells i elles qui 
decideixin com volen que siguin els seus casals, la definició 
dels espais, les millores dels equipaments, les activitats i 
serveis que s’han d’oferir i els horaris d’obertura incloent la 
possibilitat que es puguin obrir els caps de setmana

Organitzar espais alternatius d’oci per al jovent, per posar 
en contacte diferents dinàmiques socials de la gent jove 

i incrementar la consciència sobre els hàbits de consum. 
També cal donar suport a totes les iniciatives d’oci que 
sorgeixin de les entitats i la ciutadania, i buscar maneres de 
potenciar-ne la creació

Contractar tècnics i persones col.laboradores per fer 
cursos, xerrades, teatre, formacions, tallers tecnològics i de 
robòtica i debats utilitzant les noves tecnologies

Endegar el projecte ‘Argentona et guia’ que consisteix 
en convidar a persones joves, prèvia formació, per fer 
itineraris guiats dels espais amb interès cultural o 
històric d’Argentona, promovent els comerços de la vila, 
amb la voluntat de millorar les seves habilitats i amb el 
reconeixement de les hores de voluntariat per part de 
l’Ajuntament

Potenciar i recuperar l’oferta formativa d’educació en el 
lleure 

Donar continuïtat al Servei d’Atenció Psicològica per a 
l’alumnat de l’institut que actualment ofereix l’ajuntament, 
i plantejar la possibilitat de crear un espai similar per a les 
famílies que tenen fills o filles adolescents
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EDUCACIÓ
Entenem l’educació com un dels eixos vertebradors d’una 
societat justa, lliure, plural i diversa. Aquest fet implica 
necessàriament treballar per establir les xarxes, els mecanismes 
i  els instruments  per tal de garantir-la als centres educatius, 
més enllà de l’aula, i al llarg de tota la vida. Argentona, en el seu 
context social, ha d’esdevenir un entorn educador on cada un 
dels seus habitants, associacions, entitats, empreses i comerços 
esdevinguin alhora educadors i educats.

Conscients que les polítiques en matèria educativa venen 
marcades pel Departament d´Educació de la Generalitat 
de Catalunya, que és qui en té la competència, creiem i som 
concients que des de l´Ajuntament podem impulsar propostes 
educatives que fomentin els valors de la convivència com ara 
la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat d’oportunitats i el 
respecte, i on els vincles de les persones vagin més enllà de les 
seves idees. Hem d’assolir el repte que Argentona esdevingui 
un municipi amb múltiples i diverses oportunitats educatives 
que donin resposta a les necessitats de la seva ciutadania i 
contribueixin significativament al seu benestar.

 Amb aquest objectiu proposem:

Continuar impulsant projectes compartits, ajuntament-
escoles per contribuir a la millora de la qualitat educativa

Treballar colze a colze amb la comunitat educativa, escoles, 
AFAS, per compartir el recorregut educatiu del municipi, 
promovent i realitzant un nou PEP (Projecte Educatiu de 
Poble)

Seguir donant suport i estenent encara més els projectes 
musicals a totes les escoles del municipi, així com altres 
projectes d’educació artística

Participar i donar suport a la Xarxa d´Escoles Bressol 
Municipals impulsada per la Diputació de Barcelona

Lluitar contra la segregació escolar aplicant les accions 
proposades en el Pacte Contra la Segregació Escolar de 
Catalunya, promogut pel Síndic de Greuges, i al que el 
nostre ajuntament s’hi ha adherit

Avançar en l’objectiu d’una educació integral i per a tothom 
dins i fora de l’horari escolar, en el marc del programa 
Educació360 i conjuntament amb el Departament 
d´Educació,  per donar un fort impuls al canvi educatiu que 
requereix el país

Crear espais de suport a la criança i promoure accions de 
formació amb les famílies dels infants, adolescents i joves

Potenciar projectes de coeducació que proporcionin 
tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat 
educativa, estratègies per prevenir la violència masclista i 
LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la 
detecció prematura de relacions abusives

Impulsar línies de detecció precoç de necessitats en el 
marc de l’educació infantil (escola bressol i parvulari, 
l’escolarització obligatòria i la post obligatòria

Impulsar accions per a identificar demandes, necessitats i 
millores de l’oferta educativa del municipi
Donar suport a la xarxa d´AFAS d’Argentona per recollir i 
atendre millor les seves necessitats

Fomentar  actuacions de suport per a la millora del fracàs i 
de l’absentisme escolar

Impulsar la creació d’una escola d’Adults i ampliar l’oferta 
de cursos de català i altres idiomes

Promocionar el treball en xarxa amb els centres educatius, 
les entitats i el sector empresarial del municipi
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Donar suport al projecte de mediació escolar

Detectar, catalogar i garantir la qualitat educativa de 
l’oferta de lleure per a les diferents etapes de la vida que 
s’ofereix al municipi

Incentivar  i donar suport a projectes que fomentin la 
llengua i la cultura catalana

Afavorir projectes  i actuacions que fomentin el 
coneixement, l’intercanvi i el respecte d’altres llengües, 
cultures, opcions i formes de viure

Promocionar actuacions vinculades a la Memòria històrica

Potenciar i donar suport a projectes de formació post 
obligatòria per a joves que no hagin acreditat l’ESO, 
millorant l’oferta dels PFI i potenciant la col.laboració amb 
l’empresa privada

Ampliar l’horari de la biblioteca en èpoques d’exàmens

Donar nous usos als espais municipals existents perquè 
puguin acollir diferents activitats formatives

Impulsar i afavorir propostes educatives que fomentin els 
valors de la participació ciutadana i convivència com ara 
la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat d’oportunitats i el 
respecte. Valors fonamentals d’una societat plural i diversa 
que vol caminar ferma en el present i cap el futur

Crear camins escolars segurs amb diferents colors per a 
cada escola

Treballar per recuperar el finançament de la Generalitat o 
la Diputació de les escoles bressols municipals

Valorar com a solució a la massificació de l’institut la 
viabilitat d’un institut escola amb l’objectiu de millorar 
l’adaptació dels alumnes i reduir el fracàs escolar

Impulsar la creació de l’escola municipal d’arts escèniques 
amb la Sala com a motor de formació, creació i intercanvi

Centralitzar des de l’Ajuntament i fer una sola cartera 
de les activitats que es duen a terme per a la gent adulta, 
promogudes pel propi ajuntament (SEMPRE, S socials, 
educació), la Creu Roja, el Casal d’Avis i altres entitats 
per tal d’analitzar-la, valorar-la, veure’n les mancances i 
complementar-la
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CULTURA I FESTES
Un dels trets característics que té el poble d´Argentona es l ált 
compromís de la seva societat civil en el món de l árt, la cultura 
i les festes. Al poble ens trobem amb gent implicada en les 
arts escèniques i les arts plàstiques. Molta gent compromesa 
amb el món de la música, la poesía, les arts visuals, literats, 
entitats compromeses amb el passat històric de la vila, i 
entitats a l éntorn de les festivitats. Des de l´Ajuntament cal un 
compromís compartit de col.laboració i participació amb tot el 
teixit associatiu artístic, cultural i festiu de la vila.

I és amb aquests objectius que ens proposem :

Continuar treballant colze amb colze amb les entitats de 
l´àmbit artístic, cultural i festiu del poble

Treballar un projecte per la creació d´un hotel d éntitats 
que aglutini el teixit associatiu.

Completar fins a la seva total finalització la futura 
biblioteca d´Argentona, com a centre neuràlgic de la 
lectura, estudi, organització i celebració d áctes literaris, 
i dotar-la de tots els equipaments digitals pel seu total 
i complert funcionament. Continuar oferint activitats i 
serveis per a totes les edats a la biblioteca municipal actual 
“ Joan Fontcuberta i Gel “ perquè continui siguent un espai 
de referència en el món de l éstudi i la lectura

Fer possible en el mateix edífici de la futura biblioteca 
la ubicació de ràdio Argentona i l árxiu històric i 
administratiu de la vila

Fer possible el funcionament regular i ordinari de l árxiu 
municipal, com a lloc de recerca històrica per a futurs 
estudis del nostre passat, i el funcionament regular de 
l árxiu administratiu

Continuar treballant per la total transformació del Museu 
del Càntir, convertint el Patronat en el Consell Municipal 
del Museu del Càntir, amb l áctual participació com a 
element identitari del Museu, continuant així els canvis 
començats ara fa tres anys per continuar assolint els èxits 
que fins ara s´han aconseguit

Estudiar la viabilitat d’ampliar el Museu del Càntir perquè 
s’hi pugui traslladar el taller de ceràmica i les oficines del 
personal del Museu

Consolidar l áctual format de la Fira Internacional de 
Ceràmica, “ ARGILÀ “com a garantia d´èxit tal i com ho 
demostren els seus resultats

Convertir la Casa Gòtica en la futura Casa de Cultura 
de la Vila, possibilitant que s’hi continuin programant 
exposicions, i poder tenir un referent cultural per a la 

realització de conferències i actes literàris organitzats 
tant pel propi Ajuntament com per les entitats del 
poble, compartint aquest espai amb el Centre d´Estudis 
Argentonins “Jaume Clavell “ per la realització de les seves 
activitats

Crear una Comissió Artística amb persones i col.lectius 
del món local vinculades a les arts escèniques, com per 
exemple el Col.letiu “Sense Portes“, per a l órganització i 
programació de les temporades d árts escèniques, tant del 
Teatre de La Sala com del Festival anual d árts escèniques 
al carrer “Festival Sense Portes“, diversificant els espais 
escènics i fent possible les representacions en altres indrets 
del municipi que no siguin necessàriament el centre 
històric

Organitzar temporades de música variada, tant per joves 
emergents com per músiques estables, com la clàssica i 
d áltres estils atractius pel poble

Fer de la Casa d´Estiueig de Josep Puig i Cadafalch, un 
referent turístic-històric-cultural, amb programació 
continuada pel gaudi del mateix edifici en l´àmbit 
arquitectònic i cultural, tant pel coneixement del passat 
històric de Josep Puig i Cadafalch durant tota la seva 
polifacètica vida personal com de l’estil modernista

Continuar treballant per la Memòria Històrica de la Vila, 
organitzant esdeveniments a l éntorn i participació de 
persones i entitats que puguin aportar més vivències 
personals i col.lectives, per no oblidar i per no repetir 
episodis tenebres del nostra passat recent i recordar 
episodis festius i alegres de la nostra vida i dels nostres 
avantpassats

Treballar per fer possible la rehabilitació de la Masia de 
Can Barrau, ubicant-hi el futur Museu de la Pagesia, 
d ácord amb l´Associació que fa possible la recuperació i 
restauració d éines de les nostres contrades i  destinar la 
masia també per a altres usos cívics

Treballar també per fer possible una ubicació defenitiva 
per la Col.lecció de les Puntes, d ácord amb l´Associació 
Concepció Moré

Apostar per una nodrida i representativa comissió municipal 
del Nomenclator de la vila, per fer possible un replantejament 
dels actuals noms dels carrers de la vila. Cal ser concients de la 
gran desigualtat en l áctual nomenclator i hem de caminar per 
aconseguir la total paritat en les vies del poble 

Repensar les campanyes de comunicació de les festes 
populars per continuar aconseguint més afluència de 
participació 
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ESPORTS
Entenem l’esport com el motor capaç de provocar canvis ja que 
la seva incorporació a al nostre estil de vida ens permet gaudir 
de més qualitat de vida. 

L’esport també és un motor de canvi social i econòmic, 
perquè reforça la cohesió social i té la capacitat de generar 
ocupació i riquesa, per tant, l’entenem com a motor del teixit 
cívic i associatiu. 

Per aquest motiu és cabdal donar el suport que mereixen 
els clubs i a les entitats esportives d’Argentona. L’esport, a 
més, representa el nostre municipi en altres poblacions i situa 
Argentona en el mapa.

Argentona, vila esportiva per excel.lència,  té una llarga 
història d’esportistes i de grans equips que han assolit i 
assoleixen guanys i èxits tant en competicions nacionals com 
internacionals. La participació en tots els àmbits de l’esport ha 
escampat el nom d´Argentona per tot el país.

Amb la finalitat de millorar la pràctica de l’esport en tots els 
nivells, aquestes són les nostres propostes:

Impulsar l’esport com a una eina de transformació 
social, per educar en valors i per fomentar la igualtat i la 
convivència entre les persones

Mantenir el suport als nostres esportistes i als nostres clubs 
per millorar les condicions de la seva pràctica esportiva, 
des de l’esport de base fins a l’esport d’alt nivell

Oferir cursos d’iniciació i de formació bàsica en el món de 
l’esport, CIATE, al jovent del poble que vulgui iniciar-se en 
el món del monitoratge esportiu

Redefinir el projecte d´Escola Esportiva per poder oferir un 
gran ventall d áctivitats esportives i plantejar que es puguin 
fer en tots els espais esportius del municipi, inclosos els 
patis de les escoles. Planificar noves activitats extraescolars 
que serveixin perquè el major nombre d’infants i 
adolescents tinguin la possibilitat de fer esport

Promoure la interrelació entre les entitats esportives 
d’Argentona per compartir, difondre i millorar la pràctica 
de tots els esports que es practiquen a la nostra vila

Continuar donant suport, formació i assessorament a les 
entitats de la vila per facilitar les tasques administratives 
i llur relació amb els diferents estaments oficials amb la 
creació d’una Oficina d’Atenció a les Entitats

Crear una jornada anual d ésports de taula per potenciar-
ne la seva practica

Estudiar la recuperació d’esdeveniments nacionals i 
internacionals que van tenir gran ressò social i econòmic 
a la nostra vila, com l’Argimtona o els tornejos esportius 

amb participació internacional i nacional de primer 
nivell

Millorar i impulsar la Tarda de l’esport amb un format més 
atractiu pels esportistes i entitats així com la gent d’Argentona

Estudiar opcions de millora de l’actual piscina municipal 
per ampliar-ne l’ús segons els estudis que s’han fet sobre la 
viabilitat de obrir-la en altres èpoques de l’any, valorant-ne 
la necessitat al Consell d’esports.

Fer un estudi de l’actual zona esportiva municipal Raül 
Paloma per buscar-ne millores que afavoreixin la pràctica 
dels esports que actualment s’hi practiquen

Continuar amb el procés de cobertura de la pista exterior 
de la zona esportiva municipal Raül Paloma

Condicionar i rehabilitar les zones esportives de les 
urbanitzacions i del nucli urbà del Cros per adequar-les a 
les demandes actuals

Promoure la creació d’espais públics de salut:
Gimnasos a l’aire lliure per facilitar la pràctica de 
l’esport a tothom

Espais poliesportius amb pistes multiports

Actualització de les actuals rutes amb bicicleta i a peu

Treballar en l’educació en valors que proporciona l’esport 
a les escoles, a través de les entitats locals i els esportistes 
referents que tenim al nostre poble

Promoure i incentivar l’esport per a persones amb 
discapacitats

Incrementar les ajudes necessàries per a què els col.lectius 
més vulnerables puguin accedir a les activitats esportives

Donar suport als esports minoritaris per facilitar tant la 
pràctica com la difusió 

Promocionar l’esport femení

Promoure i recuperar els jocs i esports tradicionals que 
fomenten la cohesió de la ciutadania i que funcionen, 
alhora, com a punt de trobada 

Fer una jornada d’esports d’espais tancats

Condicionar la piscina per fer altres activitats relacionades 
amb la salut i el benestar a l’aire lliure durant l’any, com 
ioga, estiraments, classes dirigides, etc. 
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SEGURETAT
Tota la ciutadania ha de tenir garantits els drets bàsics per 
una vida digna, i un de ells és la seguretat. Per tal de donar els 
serveis adequats a la població de tots els barris i urbanitzacions 
d’Argentona, proposem:

Incorporar a la plantilla de l’Ajuntament 2 agents de 
la policia per tal de patrullar pels carrers del poble, 
especialment a aquelles zones on es produeixen més 
robatoris com les urbanitzacions i els barris més allunyats 
del centre urbà

Impulsar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
habitual dels agents de policia

Continuar ampliant els recursos econòmics, materials i 
d’infraestructura dedicats a la Policia Local, per oferir un 
servei públic que àgil, eficaç, modern i proper al ciutadà

Millorar i ampliar la coordinació amb els mossos d’esquadra 
i les altres policies locals de les poblacions veïnes

Millorar la coordinació i donar més suport a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil d’Argentona

Incloure al butlletí, la ràdio i el web municipals, i qualsevol 
altre canal d’informació possible, un espai sobre seguretat 
ciutadana, i assegurar-nos que arribi a tota la ciutadania, 
amb consells sobre com evitar els robatoris i què cal fer 
en cas de robatori, i informar sobre les incidències en la 
seguretat que es produeixin per tal d’apaivagar l’alarma 
social 

Millorar la planificació de l’espai públic amb perspectiva 
de gènere: carrers ben il.luminats, racons i carrerons 
suficientment il.luminats assegurant que siguin espais fluïts 
i lliures de pressions, que no generin por, inseguretat, etc.

Estudiar la viabilitat d’instal.lar càmeres de vigilància en 
zones conflictives del municipi



SERVEIS ECONÒMICS
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L’OCUPACIÓ
En l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació local 
s’evidencia, una vegada més, que els ens locals són els millors 
preparats per oferir serveis de proximitat  a la ciutadania 
perquè són els que reben de primera mà les necessitats diàries 
de la població i, al mateix temps, tenen una visió global del 
territori que afavoreix la gestió coordinada i estratègica de 
les diferents àrees municipals i la participació en actuacions 
compartides amb altres municipis.

Sent conscients de la taxa d’atur actual, dels sectors socials 
més afectats per aquesta i de la situació de precarietat laboral 
que a dia d’avui pateixen moltes persones, la prioritat de les 
polítiques de promoció econòmica i foment de l’ocupació 
aniran encaminades a aconseguir una Argentona lliure de 
pobresa, atur i precarietat en la que tothom pugui tenir treballs 
dignes pel que fa a condicions laborals. La nostra proposta 
per fer front a les desigualtats socials combina mesures per 
dignificar les condicions de treball i de vida de la ciutadania 
i mesures per incentivar mecanismes d’ajut mutu i solidaritat.

El compromís de molts ajuntaments per establir, a escala 
local, algunes de les bases d’allò que hauria de ser una altra 
economia més justa ha desembocat en iniciatives com la Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social i Solidària i Coop Maresme 
que potencien un model d’empreses (cooperatives i d’economia 
social i solidària) que no prioritzen el lucre sinó la satisfacció 
de necessitats i la utilitat social, que s’organitzen de manera 
democràtica i actuen amb compromís social i ambiental.

Amb aquest doble objectiu d’impulsar polítiques actives 
d’ocupació que permetin reduir la taxa d’atur i dignificar les 
condicions laborals de totes les persones i, al mateix temps, del 
compromís de potenciar un model social més just, proposem:

Continuar orientant i assessorant a les persones 
aturades perquè millorin la seva ocupabilitat, oferint-
los un assessorament especialitzat i posant al seu abast 
informació, orientació, disseny d’itineraris professionals i 
tècniques de recerca de feina

Continuar oferint entrevistes ocupacionals individuals que 
permetin detectar el capital competencial de les persones 
entrevistades i assessorar-los sobre les tècniques per 
superar un procés de selecció, etc.

Establir vincles propers amb les empreses del municipi 
per detectar-ne les necessitats, oferir-los assessorament 
especialitzat per cobrir els perfils professionals que 
requereixen i oferir-los formar part d’una base de dades 
per tal d’informar-los de totes les formacions, subvencions i 
bonificacions en la contractació que puguin ser del seu interès

Potenciar la borsa de treball a partir d’una prospecció 
exhaustiva de les necessitats de les empreses del municipi, 
i d’un sistema que permeti agilitzar i optimitzar el 
creuament entre ofertes i demandants d’ocupació de 

manera que sigui una eina útil i eficaç, prioritzant als  
col.lectius amb especials dificultats d’inserció.

Continuar oferint serveis d’informació i accions formatives 
pels aturats, empreses i emprenedors adequats a les seves 
necessitats i a la realitat del municipi, que inclogui un 
seguiment per valorar-ne el grau de satisfacció

Impulsar serveis i actuacions adreçades a la creació de noves 
empreses i emprenedors especialment amb la promoció de 
nous filons per tal d’impulsar la creació d’empreses i llocs 
de treball de qualitat en mercats incipients i sensibilitzar 
la ciutadania dels valors i avantatges d’emprendre amb 
cooperatives i empreses socials i solidàries

Reorientar als joves que es volen incorporar al mercat 
laboral sense haver seguit un itinerari formatiu reglat per 
tal que puguin vincular-se als Programes de qualificació 
professional inicial (PFI),  per combatre l’atur i la 
precarietat laboral

Programar accions per a col.lectius amb especials 
dificultats d’inserció laboral o per trobar-se en risc 
d’exclusió social: joves amb fracàs escolar, immigrants, 
aturats de llarga durada, persones discapacitades, dones 
amb experiències de violència domèstica, persones 
procedents del sector de la construcció o afectades per 
tancament d’empreses

Programar accions per potenciar la igualtat d’oportunitats 
homes/dones per revertir la segregació ocupacional

Donar suport a la creació, consolidació i creixement 
d’iniciatives de cooperatives i d’empreses de l’economia social 
i solidària compartint coneixements sobre què són i les seves 
diferents branques, les fórmules jurídiques més adients per 
practicar-les, les metodologies participatives, la confecció 
de models de viabilitat empresarial i de plans d’empresa, la 
tramitació d’ajuts i subvencions... i demanar-los que prioritzin 
la contractació de les persones aturades del municipi

Donar la màxima difusió a les activitats formatives i 
subvencions que es convoquen per combatre l’atur i 
incentivar a persones emprenedores mitjançant els mitjans 
de comunicació locals

Coordinar les diferents actuacions municipals implicades 
amb la generació d’activitat o la creació d’ocupació per tal 
de generar estratègies compartides: ordenació del sòl i dels 
seus usos, mobilitat, infraestructures, plans de millora al 
polígons, educació, benestar social, etc

Estudiar la possibilitat de crear un espai compartit de 
treball i viver d’empreses
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El comerç de proximitat és un motor econòmic molt important 
pel municipi i, alhora, un instrument fonamental de cohesió 
social, convivència, i un model de consum responsable i 
sostenible. Estem convençudes que l’associacionisme és 
la millor via per impulsar i dinamitzar el comerç local 
perquè permet unir esforços i treballar de manera conjunta, 
coordinada i consensuada. A Argentona l’entitat “Argentona 
es mou” fa molts anys que treballa en aquesta direcció i està 
obtenint molt bons resultats. Per aquest motiu considerem 
imprescindible donar suport a l’entitat per aconseguir més 
coordinació, estabilitat i efectes multiplicadors. 

Amb aquests objectius proposem:

Recollir l’opinió de comerciants sobre la situació actual i 
les principals necessitats actuals del comerç al municipi, 
implicar a tots els comerços en el full de ruta a seguir 
per millorar la situació comercial a Argentona i recollir 
aportacions i idees de millora del sector

Redefinir el model d’organització i comunicació entre el col.

lectiu de comerciants i l’Ajuntament d’Argentona

Fomentar el treball en xarxa entre comerciants, i amb els 
diferents sectors econòmics del poble i la consolidació de 
sinèrgies a tots els nivells

Tendir a l’aprofitament integral (a nivell de promoció 
econòmica) dels esdeveniments i actes que es realitzen al 
poble

Oferir un espai de difusió del comerç local als mitjans de 
comunicació municipals (web, ràdio, butlletí cap de creus)

Incloure al comerç local en els debats sobre la mobilitat del 
municipi: aparcaments, accessos, senyalitzacions, zones de 
càrrega i descàrrega, rotació de vehicles

Potenciar els mercats setmanals i les fires locals, en 
especial el mercat dels diumenges al nucli urbà del Cros 
per tal que s’ofereixi un producte més atractiu com el 
mercat de segona mà

Vetllar pel reciclatge formatiu dels i les comerciants 
d’Argentona, així com per augmentar les seves capacitats a 
nivell de TIC i màrqueting digital

Potenciar i promoure el producte local amb un segell 
propi que l’identifiqui i serveixi al mateix temps de reclam 
turístic 

Argentona és un municipi amb un patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i natural molt ric que cal cuidar i preservar i que 
ha conformat una part molt important del patrimoni cultural 
amb la voluntat de fer-lo més atractiu al públic local i, al 
mateix temps, atreure visitants i, per tant, dinamitzar l’activitat 
econòmica en el sector comercial i turístic.

Amb l’objectiu de fomentar l’activitat turística, especialment 
amb criteris de desenvolupament sostenible i des de 
la identificació i valoració dels atractius patrimonials 
d’Argentona, proposem:

Crear una oficina d’informació i turisme d’Argentona 

Millorar la senyalització dels camins i indrets d’interès 
especial a l’espai natural de la vila

Promoure el senderisme amb l’edició d’una guia amb rutes 
i itineraris dels espais naturals on es tingui amb molt valor 
les diverses rutes per les fonts, espais molt importants del 
nostre entorn

Recuperar l’entorn de la Font picant com a porta al parc 
de la Serralada  Prelitoral i estudiar les possibilitats que té 
com espai de lleure amb criteris mediambientals

Editar material divulgatiu que faci visible el patrimoni 
arquitectònic i cultural de la vila com el Museu del Càntir, 
la Casa d éstiueig de Josep Puig i Cadafalch, la Capella del 
Sacrament, i  la resta de del patrimoni  natural

Divulgar l óferta cultural d´Argentona: programacions de 
les arts escèniques, tant al teatre de La Sala amb la TMD, 
com al carrer amb el Festival Sense Portes; les activitats 
populars i tradicionals com la Diada de la Flor, La Festa 
del Càntir, les dues Festes Majors; les celebracions anuals 
com el dia internacional de la música, el teatre, la poesia i la 
dansa, i les activitats festives de la tradició popular com els 
Gegants, els Diables, la Garrinada, etc

Involucrar el sector privat i associatiu en la gestió de 
l’activitat turística participant activament en la presa de 
decisions

Avaluar el grau de satisfacció de visitants i les oportunitats 
de millora en la prestació de serveis públics i privats

Fomentar la coordinació amb els principals organismes 
supramunicipals relacionats amb la gestió turística, tant 
pel que fa a les competències de planificació i ordenació, 
com pel que fa a la gestió i al màrqueting

COMERÇ TURISME
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COOPERACIÓ CIUTADANA I SOLIDARITAT
Som conscients i posem en valor que Argentona compta 
amb moltes persones que estimem el poble i que participem 
activament i desinteressadament en el seu dia a dia amb 
l’objectiu d’aconseguir una Argentona millor. 

L’economia Social és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, 
formals o informals, individuals o col.lectives, que prioritzen la 
satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre, 
actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la 
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. 

Les iniciatives que la conformen són molt diverses i algunes 
han estat ateses en altres parts d’aquest programa. Unes, 
s’orienten a les necessitats humanes, recuperant la funció 
originària de l’economia posant-la al servei de les persones 
per gestionar els recursos equitativament i amb major utilitat 
social, així com crear un model de producció que converteixi 
el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats 
humanes. 

Altres iniciatives, impulsen el compromís amb la comunitat 
i contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant 
serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, 
finançant iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i 
col.laborant amb moviments socials transformadors.

L’Ajuntament d’Argentona vol promoure una economia local 
més social, tant fent créixer els projectes i les entitats existents 
d’economia cooperativa, social i solidària, com impulsant 
noves iniciatives, per la qual cosa proposem:

Crear un punt de voluntariat local a través del qual 
s’informi, assessori i orienti les entitats sense ànim de 
lucre i les persones interessades sobre el voluntariat amb 
l’objectiu de donar visibilitat i reconeixement a l’acció 
voluntària que fan les entitats i les persones, fomentar el 
voluntariat en les organitzacions, i impulsar la cultura de 
la participació ciutadana, sensibilitzar els diferents agents 
socials sobre l’associacionisme i el voluntariat, facilitar el 
treball en xarxa entre les entitats i els ens locals i donar 
instruments, recursos i formació als voluntaris i voluntàries 
i a les entitats sense ànim de lucre

Potenciar i promocionar una Entitat de Voluntaris 
d’Argentona amb la finalitat que coordini i dinamitzi el 
voluntariat d’Argentona

Enfortir les relacions intergeneracionals on les persones 
més joves i les més grans puguin aprendre mútuament, 
millorant així també la cohesió social i les relacions entre 
els veïns i les veïnes d’Argentona

Crear un banc d’hores de voluntariat per a totes les 
persones que es sentin interpel.lades, interrelacionant 
i coordinant totes les activitats que siguin d’interès 
social, cultural, educatiu, de benestar, etc. Amb projectes 
d’integració social especialment per a la gent gran que 
està sola portant-ho a terme tant en els espais municipals 

del centre d’Argentona, al nucli urbà del Cros i les 
urbanitzacions

Arranjar i adequar els espais públics i edificis municipals 
perquè els veïns i veïnes puguin compartir habilitats i 
coneixements, temps i vivències en comunitat per lluitar 
contra l’aïllament i l’exclusió social a tots els espais del 
municipi

Continuar donant suport als projectes solidaris que es duen 
a terme coordinats amb les diferents organitzacions no 
governamentals

Augmentar progressivament l áportació econòmica a 
projectes i ajudes d’emergència en l’àmbit de la solidaritat 
i la col.laboració fins a arribar al 0,7% del pressupost 
municipal i l’objectiu d’anar incrementant-la a l’1%

Continuar potenciant l ágermanament amb la ciutat 
francesa d´Aubagne, per fer possible intercanviar-nos 
coneixements en tots els àmbits que competeixen a 
l ádministració pública, econòmic, educatiu, cultural, 
social, etc., per així enriquir-nos recíprocament

Promocionar la participació per a La Marató de TV3, 
involucrant la participació d’entitats i ciutadans 
d’Argentona, i unificar els donatius en un de sol en nom 
d’Argentona promovent i recuperant activitats 
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INNOVACIÓ I SOBIRANIA TECNOLÒGICA
L’evolució de les tecnologies informàtiques sovint van 
acompanyades d’una pèrdua de sobirania perquè el programari 
lliure no té una presència prou destacable en sectors on 
hauria de ser hegemònic com el de l’administració pública i 
la majoria de les dades es troben emmagatzemades en grans 
servidors corporatius orientades a la seva mercantilització i 
són inaccessibles per al bé comú.

Amb aquest objectiu proposem:

Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la 
necessitat d’avaluació de l’impacte social i territorial dels 
desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús

Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés 
(fixe i mòbil, existent o nova com 5G) a través d’una xarxa 
compartida pels diferents operadors

Facilitar la compartició d’infraestructura pública amb 
la implantació d’antenes o pas de cablejat de fibra 
que connecti els edificis i infraestructures públiques 
que, al mateix temps, permeti instal.lar pantalles 
electròniques d’informació (‘Videowalls’) per on passi 
aquesta fibra

Promoure les iniciatives de xarxes Internet dels objectes 
oberta, lliure i neutral

Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables 
tota la informació pública generada o gestionada per 
l’administració local

Posar en marxa programes de formació i capacitació digital 
per a la ciutadania, així com reforçar els existents

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin 
eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de 
recursos als existents (biblioteques, centres cívics o 
telecentres)

Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col.lectius 
amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en 
temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els 
serveis socials municipals

Producció digital utilitzant llicències ‘Copyleft’ i 
‘Creative Commons’ que facilitin la reutilització de les 
obres artístiques i produccions dels/de les creadors/
es locals finançades amb fons públics, com a eines de 
cultura lliure

Establir un pla de migració progressiva de tots els serveis 
possibles d’informació de l’Ajuntament a programari lliure, 
amb els corresponents plans de formació, per evitar que 

els grans contractes informàtics quedin en mans de les 
multinacionals a un cost massa elevat

Treballar per aconseguir una xarxa de fibra òptica pública i 
que no depengui de les empreses de l’IBEX35

Crear un Pla director de les TIC (Tecnologies de la 
Informació) que permeti marcar els  objectius a mig i a 
llarg termini per aconseguir que Argentona sigui una 
SMARTCITY

APODERAMENT DIGITAL

PROGRAMARI LLIURE

Podeu consultar  
l’enllaç escanejant  
el codi QR o fent clic  
al pictograma

Podeu consultar  
l’enllaç escanejant  
el codi QR o fent clic  
al pictograma

http://https://apoderamentdigital.cat/
https://publiccode.eu/ca/


SERVEIS TERRITORIALS
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HABITATGE
L’habitatge és un dret essencial perquè qualsevol persona 
pugui desenvolupar el seu projecte vital. La Sobirania 
Residencial és l’expressió del dret de la població a un habitatge 
digne i adequat i el dret a decidir sobre el seu propi sistema de 
provisió residencial. És en aquesta Sobirania que les classes 
populars elaboren el model residencial que satisfà plenament 
les necessitats d´habitatge de  la població. 

Davant la manca d’oferta d’habitatge de lloguer a preu 
assequible i de la provisió d’habitatge protegit a llarg termini, es 
fa imprescindible centrar els esforços públics en la mobilització 
de l’estoc d’habitatge buit i en desús a partir de nous models 
d’accés a l’habitatge:

Fent de catalitzador d’iniciatives cooperatives

Dinamitzant el lloguer d’habitatge en desús a preu assequible

Mediant en la transferència d’habitatge buit d’entitats

Amb aquests objectiu, proposem:

Revisar el Pla Local de l’Habitatge (2009), impulsant un 
cens real dels habitatges buits a Argentona

Ampliar els serveis del punt d’informació local d’habitatge

Incentivar fiscalment posar en lloguer de llarga durada els 
habitatges buits i en desús 

Continuar mediant amb l’objectiu d’evitar els 
desnonaments i exigir la transferència d’habitatge buit 
d’entitats per a destinar-lo a habitatge social

Donar suport a la PAH en la seva gestió i accions

Promoure campanyes d’informació sobre el lloguer 
social cooperatiu, sobre els avantatges vers a les persones 
propietàries i llogateres

Gestionar les futures reserves d’habitatge públic dins dels 
models de lloguer social i assequible
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ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
L’espai públic és el suport físic de les diferents formes de 
mobilitat i de les infraestructures dels serveis urbans (xarxes 
d’electricitat i gas, el clavegueram i l’enllumenat públic entre 
d’altres), però també és el lloc d’altres usos importants com les 
relacions socials i les activitats de la vida pública; funcions, que 
esdevenen encara més rellevants i vulnerables a les diferents 
urbanitzacions del poble. Totes aquestes funcions requereixen 
en l’espai públic unes propietats màximes de qualitat, 
accessibilitat i seguretat. 

La mobilitat en particular, és considerada la quarta condició 
per a la integració social de les persones, després de la feina, 
l’habitatge i l’educació. És un dret i com a tal, s’ha de garantir 
que totes les persones puguin accedir al conjunt de béns i 
serveis del seu àmbit de vida de la manera més segura, eficient 
i assequible possible. 

Per altre costat, l’espai públic és el lloc més sensible al tipus 
de model urbà, per la qual cosa les seves qualitats depenen 
de tenir una concepció clara del model territorial i urbanístic 
àmpliament reconegut que és la ciutat mediterrània, compacta 
i amb diversitat d’usos. Alhora, la millora de l’espai públic 
ha de compartir amb l’àrea de mobilitat una mateixa visió i 
coordinar una mateixa política d’intervenció, en especial sobre 
la recuperació de l’excessiu espai de carrer atorgat durant 
dècades al cotxe. 

Per tant, el progressiu redimensionament i l’adaptació 
tipològica dels espais i carrers per a reorganitzar els fluxos de 
vianants, bicicletes i vehicles, requereix un model urbà integrat 
d’urbanisme, espai públic i mobilitat que es farà efectiu 
gestionant les diferents àrees de territori en un únic espai de 
Serveis Territorials sota la responsabilitat d’un únic regidor 
d’experiència multidisciplinar i un nou coordinador específic 
d’àmbit.

Amb aquest objectiu proposem:

Mesures generals i criteris transversals de millora d’espais

Seguir construint espais integradors amb usos i activitats 
inclusius i accessibles,  que facilitin el desenvolupament de 
les activitats de la vida quotidiana, com la plaça de la nova 
biblioteca i la plaça de Vendre

Incrementar i millorar els atributs “urbans” de les 
urbanitzacions, que afavoreixin la vida urbana, la 
identitat del lloc i el sentiment de pertinença: qualitat 
de la urbanització, petit comerç, oficina de barri, espais 
focalitzats per al servei de correspondència i millora de la 
mobilitat interna i la seguretat

Seguir vetllant i aplicant el Pla d’Accessibilitat per tenir un 
espai públic sense barreres arquitectòniques i per a tothom

Seguir millorant les àrees de lleure amb propostes per a 
totes les edats i afavorint els hàbits saludables i la pràctica 
esportiva connectant l’espai urbà amb els recorreguts de 
muntanya i de la riera, com la re‐urbanització de la plaça de 
Montserrat

Promoure la millora del paisatge urbà, endreçant les 
infraestructures elèctriques i de telecomunicacions, la 
pavimentació i l’equipament

Seguir treballant des de la regidoria de Cohesió per atendre 
amb millor atenció les necessitats diferenciades dels 
veïnats i les urbanitzacions d’Argentona

Mesures i projectes concrets de millora d’espais

Treballarem en l’elaboració d’un pla per a urbanitzar 
i recepcionar definitivament tots els sectors i carrers 
amb dèficits urbanístics de la vila, amb interès especial 
pels veïnats disseminats, a efectes de la seva valoració i 
calendarització orientativa

Planificar la reurbanització de la plaça Nova

Planificar la nova edificació de l’antiga Velcro i habilitar l’ús 
provisional d’aparcament en superfície entre les diferents 
fases previstes de les obres

Reurbanitzar l’entrada sud des de la rotonda del Pi Gros 
i fins al Sant Crist, pacificant el trànsit i dignificant la via 
amb caire més urbà, implementant itineraris de vianants i 
carril bici

Començar a treballar el gran projecte d´un passeig en el 
recorregut de les Mateves (nucli central – nucli urbà del 
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Cros), que pugui fer possible la unificació dels dos grans 
nuclis urbans del municipi

Arranjar el carrer Argentona del nucli urbà del Cros i 
posar-hi controls de velocitat

Millorar la il.luminació als voltant del Centre Obert del 
Cros

Crear una àrea de dejeccions per a gossos (Pipican) al nucli 
urbà del Cros

Propostes de millora de la mobilitat al conjunt 
d’Argentona

Seguir prioritzant la mobilitat a peu confortable i segura 
garantint les característiques bàsiques dels principals 
itineraris de vianants d’acord amb el Pla d’accessibilitat 
(2016) i de l’Estudi dels camins escolars (2014)

Seguir pacificant el trànsit per millorar la seguretat 
sobretot dels vianants i ciclistes, especialment als entorns 
de les escoles, equipaments i carrers comercials, promovent 
les zones 30 i les illes de vianants, seguint en la línia 
de propostes, en relació al cotxe particular, que n’han 
reordenat l’accés i la circulació per a fer‐lo compatible amb 
la resta de modes

Els principals usuaris de la bicicleta ho fan per motius d’oci 
i lleure, per la qual cosa aquesta mobilitat a penes arriba a 
l’1% del repartiment modal. Un objectiu major del mandat 
en mobilitat és elevar aquesta xifra a un valor proper 
a l’1,8%, que és el corresponent a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, un territori amb una política activa en 
mobilitat a peu i bicicleta per part d’una administració 
plurimunicipal. Això és pretén amb l’aplicació del      Pla 
director de la bicicleta (2018),  donant un especial impuls 
a l’adaptació en bandes ciclables d’una selecció de carrers 
principals i facilitant les connexions de vials de bicicletes 
amb el transport públic  

Seguir vetllant per la millora del servei d’autobús interurbà 
mitjançant les propostes de l’estudi de millora del 
transport (2017) i la creació d’una estació d’autobusos que 
permeti millorar les operacions de correspondència

Implantar un sistema de gestió de l’aparcament regulat 
al centre urbà, mitjançant màquines expenedores de 
tiquets (gratuïts durant un primer mòdul de temps), una 
aplicació mòbil i vigilants habilitats. Actualment l’oferta 
d’aparcament regulat rep la pressió de molta demanda 
en determinades hores de major activitat comercial. 
En principi el temps d’estacionament és limitat però la 
disponibilitat del personal de la policia local no permet 
fer-ne un seguiment exhaustiu. El nou sistema, concebut 
com un servei extern contractat, afavorirà molt la rotació 
de les places i la seva utilitat social. Les condicions 
d’implantació com les zones per fases o la durada del 

temps gratuït seran consensuades amb els principals 
actors de la vila. 

Potenciar l’ús del vehicle compartit i elèctric amb la creació 
de punts de recàrrega, d’acord al projecte d’instal.lació 
(2018)

Apostar per la incorporació dins de la flota municipal de 
vehicles elèctrics i/o híbrids 

Mantenir les bonificacions fiscals per vehicles híbrids i 
elèctrics  

Continuar treballant per ampliar les places d’aparcament 
al nucli urbà, en particular amb l’aparcament en superfície 
a l’antiga Velcro entre fases de demolició i edificació per 
parts de l’edifici actual

Als nuclis urbans disseminats, la majoria dels vials 
permeten la circulació en ambdós sentits i això fa que 
l’espai lliure per a l’aparcament a la calçada sigui escàs. 
Com a resultat, en la majoria de casos els vehicles aparcats 
ocupen espai destinat a la circulació o al vianant. Per 
a solucionar aquest problema, actualment Argentona 
té redactat el projecte de millora de la mobilitat de les 
Ginesteres (2018) i es continuarà aviat amb la resta 
d’urbanitzacions. 

Seguir promovent formació, divulgació i educació vial per a 
una mobilitat més sostenible  
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URBANISME, PATRIMONI I COHESIÓ TERRITORIAL 
Argentona gaudeix d´un entorn natural de gran vàlua, amb 
una riquesa forestal i aqüífera que ha marcat la història del 
municipi i de la seva gent, definint el seu passat i present, 
conformant un patrimoni natural, arqueològic , arquitectònic, 
paisatgístic i ambiental que caracteritza les actuals trames 
urbanes.

L’urbanisme estableix la pauta de l’evolució social, 
econòmica, cultural i ecològica del territori, amb l’objectiu 
d’avançar cap a un desenvolupament urbanístic sostenible, 
sobre la base de l’ús racional del territori, per compatibilitzar el 
creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió, 
el respecte al medi ambient i la protecció del patrimoni.  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), és 
el principal instrument d’ordenació integral del municipi 
que permet planificar el desenvolupament del territori i que 
afecta directament al conjunt dels drets i deures de la població 
d’Argentona en el seu territori. Argentona ja ha iniciat els 
treballs de revisió d’aquest planejament vigent amb l’objectiu 
d’adequar-lo als nous criteris socials i mediambientals del dia 
d’avui, així com adaptar l’ordenació urbanística a la realitat del 
municipi, a la legislació i a la planificació sectorial vigent. 

Proposem seguir treballant el POUM d’Argentona, aprovat 
provisionalment (2019), amb els següents objectius: 

Apostem per un creixement equilibrat del municipi, on 
a través de polítiques de rehabilitació i renovació urbana 
s’absorbeixi part del creixement previst. Cal subratllar 
la necessitat de reequilibrar, en la mesura del possible, 
el creixement de les diferents àrees de població, i dotar 
els diferents àmbits i sectors urbans d’equipaments, 
serveis i comerç, a partir d’un model que s’esforci per 
reequilibrar uns àmbits residencials de baixa densitat que 
progressivament es van consolidant com a habitatges de 
primera residència.

Lligat a l’aposta estratègica per a la renovació i millora de 
l’àrea urbana, la previsió de nous sòls urbanitzables haurà 
de continuar sent limitada, evitant l’expansió de nous 
àmbits residencials allunyats de l’àrea urbana central. 
Així, les previsions de l’expansió residencial s’hauran de 
limitar, tal i com així ho determina el POUM, als àmbits ja 
qualificats que ocupen el sector del Collell.

I pel que fa a la resta de criteris i mesures adoptats en les tres 
disciplines d’aquest capítol:

Assegurar la utilització del sòl atenent a la seva naturalesa 
de recurs escàs, amb la configuració de models d’ocupació 
del sòl que afavoreixin assentaments compactes

Fomentar la implantació de sistemes de transport col.lectiu 
i la mobilitat sostenible  

Afavorir la preservació i millora dels sistemes de vida 
tradicionals a les àrees rurals, que comportin una gestió 
adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del 
sòl agrari, que reconeix les seves funcions productives, 
territorials i paisatgístiques

Consolidar un model de territori globalment sostenible

Garantir l’atenció a les necessitats socials d’accés 
a l’habitatge, la previsió i modernització de les 
infraestructures, la millora dels equipaments existents així 
com, la previsió de nous equipaments

Preservar la cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús 
del sòl  i garantint el dret dels vilatans i vilatanes a gaudir 
d’un habitatge digne i adequat.  

Garantir la protecció i gestió adequada del medi ambient 
i del patrimoni natural, mitjançant la preservació de les 
funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat 
ambiental, la gestió del paisatge i la utilització racional dels 
recursos naturals i el foment de l’eficiència energètica
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D ácord amb el Pla Especial i Catàleg de Patrimoni, vigent 
des del desembre del 2014, ens proposem continuar 
vetllant per la seva total aplicació per a la preservació dels 
bens patrimonials arquitectònics, naturals, paisatgístics, 
ambientals i arqueològics, conscients que la total 
preservació del patrimoni ens ajuda a entendre la nostra 
història i comprendre la nostra identitat com a poble.

Subvencionar o rebaixar taxes impositives o d’obres a les 
propietàries responsables de fer reformes i obres a les 
finques, espais, edificis que estiguin subjectes a respectar 
el Catàleg del Patrimoni ja hagin de fer-les per voluntat o 
per manteniment

Crear la fgura d’un tècnic propi de Patrimoni que coordini 
tots els serveis implicats de l’ajuntament que puguin tenir a 
veure en aquesta àrea

Assegurar la cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir 
l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes i serveis 
bàsics amb independència del lloc de residència  

Millorar i modernitzar les instal.lacions esportives de les 
urbanitzacions així com parcs i altres espais de convivència

Millorar la senyalització, simbologia i accessibilitat del 
nucli urbà del Cros perquè estigui més integrat al municipi 
d’Argentona

Animar les entitats perquè actuïn en tot el municipi i 
programar activitats culturals, esportives i festives a tots els 
espais del municipi

Crear la figura del regidor de barri que coordini tots els 
serveis implicats de l’ajuntament que puguin tenir a veure 
amb cada urbanització i sigui l’interlocutor únic i directe 
amb els seus residents

POUM
Podeu consultar  
el POUM escanejant  
el codi QR o fent clic  
al pictograma

http://www.poumargentona.cat/2019/03/26/aprovacio-provisional-del-nou-planejament-urbanistic-dargentona/
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ESPAI AGROFORESTAL I MEDI NATURAL
L’espai agroforestal a partir del model agroecològic és un àmbit 
en creixement a nivell associatiu, comercial i productiu, aporta 
elements positius com: identitat, ocupació laboral, alimentació 
saludable, cohesió social i manteniment del territori.  

És just i necessari que qui es dedica a la producció defineixi 
les seves necessitats, a partir de les quals actuar i donar suport 
a les persones productores ja existents, les propietàries, les 
llogateres i les noves productores.

La funció de l’administració ha de ser la d’agent dinamitzador 
del sòl agroforestal, que formarà part de les iniciatives del 
sector, però sempre respectant la seva autonomia.

Amb aquests objectiu, proposem:

Crear un Consell Agrari municipal que integri tots els 
agents per treballar necessitats, demandes i unificar 
recursos

Dinamitzar el sector agrari, prioritzant les polítiques 
municipals que afavoreixin l’augment de població en el 
medi rural

Aportar recursos humans i econòmics perquè els projectes 
tinguin impacte i continuïtat, amb partides concretes i 
objectius ben definits  

Oferir formació sobre pràctiques agroecològiques, maneig 
de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, 
circuits curts de comercialització

Impulsar els mercats de venda directa, fires i altres 
fórmules de comercialització d’aliments de proximitat i 
ecològics

Donar suport a la creació de mecanismes de certificació 
participativa de productes locals produïts amb criteris 
agroecològics, amb estratègies de visibilitat com ara 
etiquetatges diferenciadors

Revaloritzar socialment el paper de les persones que 
treballen en el sector primari, especialment dels agricultors 
i agricultores: en centres educatius, tallers, horts escolars 
i menjadors col.lectius ecològics, afavorint l’intercanvi 
generacional i posant en valor el coneixement tradicional

Seguir fent accions adreçades a valoritzar el paper de 
l’alimentació en la nostra salut, en la cultura i en l’economia

Seguir vetllant pel compliment de les mesures de protecció 
de les zones d’interès natural o paisatgístic d’acord amb el 
territori   

Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i 
la promoció de l’ús dels seus productes

Apropar l’espai agrari i forestal als centres educatius 
mitjançant interaccions entre productors i alumnes 

Estudiar la implementació d’un PFI agrari

Seguir vetllant per mantenir i millorar la qualitat del 
patrimoni natural i del sistema agrari com a element que 
configura la nostra identitat

Entenem Argentona com un sistema agrourbà i ambiental en 
interacció mútua i orientem la seva protecció a la millora de la 
qualitat de vida de totes les persones.

Amb aquest objectiu dinamitzador proposem:

Seguir impulsant la regeneració ambiental de la Riera 
d’Argentona revertint la seva degradació perquè esdevingui 
un pulmó verd, eix connector i vertebrador del nostre 
territori a nivell comarcal

Millorar els camins en col.laboració amb els municipis del 
nostre entorn i el Consell Comarcal

Treballar per recuperar l’aqüífer i la vegetació de ribera a 
llarg termini

Seguir fomentant la connectivitat dels Parcs Naturals del 
Montnegre-Corredor i Serralada Litoral a través de la xarxa 
de camins i la riera d’Argentona

Impulsar la gestió forestal dels nostres boscos per millorar 
la biodiversitat, obtenir recursos naturals de proximitat 
(biomassa) i seguir treballant en la prevenció dels incendis 
forestals
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I AGENDA 2030
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic 
és un fet incontrovertible, tenim el deure i la responsabilitat de 
canviar cap a un model de producció i consum sostenible que 
garanteixi les necessitats de les generacions futures. Apostem 
decididament per la sostenibilitat, la reducció dels consums 
excessius, la minimització dels residus, el desenvolupament 
de les energies renovables i l’autoconsum, una visió de cicle 
integral de l’aigua i una política de gestió del territori que 
possibiliti l’ús racional i sostenible dels seus recursos naturals 
i agroforestals, així com a la vegada la protecció d’un entorn 
natural de qualitat. 

Amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament sostenible 
del poble, la implementació de la nova Agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de 2015, la 
qual substitueix l’Agenda 21 de 1997, es desplega mitjançant un 
sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 
a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals. 
Els ODS inclouen des de la lluita contra la pobresa o el canvi 
climàtic fins a la igualtat de gènere, l’energia neta i accessible, 
l’impuls del creixement econòmic i el treball digne. 

L’Agenda 2030 ens interpel.la a tots, pel que el seu èxit exigeix 
un sistema de governança multinivell: internacional, nacional, 
regional i local. No obstant, els governs locals són especialment 
al centre de l’Agenda 2030 ja que tots els ODS tenen metes que 
apel.len directament a les responsabilitats locals.

Treballarem amb el compromís d’assolir els objectius de 
l’Agenda 2030 a Argentona creant un pla d’acció que alineï les 
polítiques municipals amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) amb el suport tècnic i econòmic de la 
Diputació de Barcelona

Realitzant una anàlisi de la planificació estratègica de 
l’Ajuntament i el seu encaix amb els ODS

Oferint formació i sensibilització sobre l’Agenda 2030 a 
l’equip de govern i directiu

Preparant tallers amb tècnics municipals per a la 
territorialització dels ODS i la priorització d’estratègies 
per a la territorialització 

Elaborant una guia metodològica en base al treball 
realitzat amb els tècnics municipals

Assegurant les diligències del pla d’acció fent un 
seguiment  i avaluació mitjançant indicadors

Integrarem els beneficis dels sistemes naturals contra 
l’escalfament global a l’espai urbà millorant la biodiversitat i 
promovent les cobertes verdes en edificis

Reduirem el consum energètic de l’activitat i els edificis 
municipals millorant-ne l’eficiència dels existents, construint 
el nous amb criteris ambientals i bioclimàtics, substituint els 

combustibles fòssils per fonts renovables o de proximitat i on 
sigui possible per autoproducció d’energia elèctrica solar 

Renovarem progressivament el parc de vehicles municipals 
per vehicles elèctrics i dotarem el municipi de punts de 
recàrrega d’aquests vehicles

Promourem l’ús racional de l’aigua i protegirem la 
Companyia d’Aigües d’Argentona com garantia que aquest 
recurs públic no caigui en mans privades

Aprovarem una ordenança de contaminació acústica per 
limitar l’impacte del soroll sobre la salut de les persones

Potenciarem la cultura de sostenibilitat i incentivarem les 
bones pràctiques i l’economia circular entre la població i les 
empreses del municipi

Bonificant taxes d’obres que compleixin els paràmetres de 
sostenibilitat i bones pràctiques ambientals

Seguirem bonificant l’IBI dels edificis que instal.lin 
sistemes d’aprofitament de l’energia solar

Facilitarem el càlcul de la petjada ecològica de 
particulars i empreses i els ajudarem a reduir-la

Seguirem potenciant el projecte d’Escoles Verdes 
al municipi perquè les futures generacions tinguin 
consciència ambiental

La implantació de la recollida porta a porta a tot els nuclis 
urbans ja és una realitat i el nivell de reciclatge d’Argentona 
és un referent per altres municipis. Ara cal reduir la quantitat 
de residus que produïm lluitant contra el malbaratament 
alimentari i promovent la reutilització de recursos

Estudiar com donar nous usos a la deixalleria municipal 
amb l’objectiu de promoure el reciclatge, la reparació i la 
reutilització de recursos
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LA NOSTRA LLISTA

1. EUDALD CALVO CATALÀ

4. JOAN Mª PASCUAL MARTÍ

7. ÀNGEL PUIG BOLTÀ

2. GINA SABADELL SIMÓ

5. MONTSE CERVANTES CODINA

8. PERE MÓRA JUVINYÀ

3. PERE ESPELT LLEONART

6. QUIM PEREJOAN HERNÁNDEZ

9. ANNA ABELLÓ PUYUELO
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LA NOSTRA LLISTA

10. AGNÈS CABOT NAVARRO

13. EUSEBI TRABY YSALGUE

16. ISABEL CUÑAT BOTEY

11. ANNA SÁNCHEZ PALMA

14. JUDIT ANDRÉS VILLEGAS

17. CARLES LIGOS MASAFRETS

12. LAURA GÁLLEGO MARFÀ

15. JOAN BOBA DURAN

CONSULTA  
ELS NOSTRES CV

www.unitatargentona.cat
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18. MARGA BAGOT PEIX 19. ENRIC TRABY YSALGUE

22. ELVIRA PAGÈS ASSÓ 23. AGUSTÍ LÓPEZ RODRÍGUEZ

26. MARGARIDA COLOMER 
ROVIRA

27. JOAN FERNÁNDEZ SOLA

20. CRISTINA NAVARRO AGELL 21. ARNAU AYMERICH CASAS

24. SANDRA CORTIJO JIMÉNEZ 25. MARTÍ JIMÉNEZ GARCIA
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