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EDITORIAL
FOC NOU
S’ha tancat el mandat municipal marcat, entre altres condicionants, per
la fi de les mesures més restrictives imposades durant la crisi econòmica. També marcat pel procés, l’1 d’octubre i totes les seves derivades, com
l’aplicació de l’article 155. S’ha tancat un mandat marcat per la mobilització
popular a través de les manifestacions independentistes i les reivindicacions feministes que han introduït en el debat públic o polític a persones que
se n’havien mantingut al marge. Tot plegat, ha tingut la seva traducció a
l’esfera local i ha acabat influint en el nou repartiment de forces amb el que
Argentona haurà de treballar els propers quatre anys.

De fet, ja fa temps que s’han domat els cavalls de batalla d’altres comicis.
Ho havien estat la conservació del centre històric, l’aplicació d’un sistema
consensuat de recollida selectiva o la redacció d’un nou Pla General Urbanístic que posés ordre al poble i al seu creixement. Tots aquests temes es
troben resolts o, si més no, en vies de ser-ho. Queden lluny les posicions
enfrontades arran d’ideals de poble radicalment diferents, per aquest motiu, podem pensar que els propers quatre anys la discussió política pivotarà
al voltant dels matisos i les formes. A priori, això ens fa preveure un mandat
més tranquil, en el que es resoldran projectes llargament esperats com la
remodelació de la plaça de Vendre o la construcció d’un gran equipament,
al cor de la vila, que acollirà la nova biblioteca, l’arxiu i Ràdio Argentona.

CALDRÀ TREBALLAR L’EMPATIA I TREBALLAR UNA NOVA
CULTURA DE L’ACORD QUE, FINS ARA, O NO S’HA INTENTAT
O NO HA DONAT FRUITS
Això no obstant, no és menys cert que caldrà treballar l’empatia i treballar
una nova cultura de l’acord que, fins ara, o no s’ha intentat o no ha donat
fruits. Cal voluntat per totes bandes per teixir complicitats sense trair els
diferents punts de vista, legítims i necessaris.

Els diferents caps de llista dels nous grups municipals en són conscients
i en aquestes pàgines podreu llegir les seves reflexions al voltant del nou
període que s’enceta. Tots ells demanen foc nou, resoldre els reptes iniciats
i millorar les relacions entre grups. Esperem que sigui així. Ànims i endavant!
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CARTA DE L’ALCALDE

MÉS I MILLOR
EL NOU GOVERN OFEREIX MÀ ESTESA A TOTS ELS GRUPS DE
L'OPOSICIÓ QUE VULGUIN SUMAR-SE A TREBALLAR PEL NOSTRE POBLE
El passat 26 de maig vam celebrar eleccions municipals, la notícia més important va
ser sens dubte l'augment tan important de
la participació: del 57% de 2015 passem a
un quasi 69% de participació. I encara tenim
molt marge per millorar la nostra jove i dèbil
democràcia representativa. En aquest sentit,
cal felicitar totes les candidatures i tothom
que va sortir a votar.
Així mateix, els resultats de les passades
eleccions municipals ens deixen una idea
clara: els argentonins i argentonines volen un
govern progressista i que respecti el mandat
de les urnes de l'1 d'octubre. La candidatura Unitat va guanyar les eleccions perquè va
saber generar il•lusió, essent un dels pocs
municipis del país on s'hi presentava una
candidatura que agrupava fins a 3 partits diferents (la CUP, ERC i els Comuns) a banda
del suport de l'ANC, el CDR i molta altra gent
que a títol individual es va engrescar a fer política des de la base, des del municipalisme.
I després de les votacions, la investidura.
En aquest cas era evident que qui tenia la
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responsabilitat d'intentar la investidura era
Unitat. L'abstenció de JXCAT va permetre a
Unitat tenir l'alcaldia mentre seguim treballant per un acord de governabilitat entre les
dues forces.
Del discurs de la investidura que vaig fer,
en voldria remarcar una idea: Argentona té
molts projectes grossos pendents (Biblioteca nova, nou mercat, projectes d'urbanitzacions, etcètera) i fóra bo que aquests gaudissin de cert consens polític per dur-los a
terme. Per aquesta raó, el nou govern ofereix
mà estesa a tots els grups de l'oposició que
vulguin sumar-se a treballar pel nostre poble, que al final és per això que ens posem a
fer política. Així mateix, esperem que aquesta onada d'il•lusió es mantingui ferma i amb
tanta energia per ajudar a desencallar tots
aquests temes.
Aquests pròxims quatre anys vinents, més i
millor. Gràcies per la vostra confiança.

CARTES

CARTES LECTORS

DELS

LECTORS
CANVI DE NOM DEL CARRER
És important en democràcia la forma. Si
un ple municipal aprofita el transfuguisme
d’un senyor que un dia vota ‘no’ amb l’agru-

de partits que no paren d’invocar la paraula
democràcia i consulta.

Han aconseguit crear un estat de mal rotllo que no existia, ens obliguen a actuar per
un problema que ens van crear, que no era

pació que li va donar l’escó i després, capriciosament, vota ‘sí’ en canviar-se de samarreta per imposar mesures que no han
estat consensuades amb els veïns que es
veuran afectats en els seus interessos (mesures, a més, que són només simbòliques,
que en res milloren la qualitat de vida, i
que creen més crispació a la convivència
ja bastant crispada per la llarguíssima manipulació de símbols partidistes), podem
afirmar que no s’han cuidat les obligades
formes democràtiques, els nostres representants no han sabut o pogut explicar la
virtut de tals mesures, es va actuar amb
una certa nocturnitat, no es va informar
prou als afectats perquè puguin al•legar
la seva conformitat o disconformitat. Es va
actuar d’una manera un xic prepotent, poc
transparent, poc democràcia, almenys en
la forma, en el que sona estrany tractant-se

Ens assabentem primer per la revista mu-

prioritari ni útil, que desuneix als veïns, que
al seu torn crearà més mal rotllo. Perquè
tenim ara de dedicar temps, diners i esforços a un assumpte mal portat?

nicipal i després per una carta oficial, que ja
s’havia resolt a un canvi de noms de certs
carrers, entre elles el carrer on vivim. El nou
nom, en el nostre cas: de la República.
República Bolivariana? República bananera? República del Congo? Dominicana? No
s’especifica. Hi ha tantes repúbliques reals
o imaginàries! Perquè ens fiquen en aquest
embolic que ens obliga a iniciar un molest i
llarg camí de tràmits que afecta tota la nostra documentació oficial i no oficial, postal,
serveis, etc.? Una ‘tràgala’ en tota regla.
Aquest sentiment de maltractament és
comú entre els veïns del carrer, perquè a
nosaltres? No hi havia un carrer nou en una
urbanització a la qual atorgar tan il•lustre
nom?

Hi ha polítics, siguin del partit que siguin,
que entenen que són elegits per solucionar els problemes dels seus conciutadans,
millora la convivència, la qualitat de vida i
els serveis comuns, i altres que aprofiten el
seu pas per la política per ‘marcar paquet’,
per introduir problemes allà on no n’hi ha,
que incideixen en el que ens divideix, que
utilitzen els seus càrrecs per crear més
tensió entre veïns mitjançant la imposició
de mesures arbitràries i innecessàries.

Jorge Sarraute

CARTES AL CAP DE CREUS
Si voleu publicar una carta al Cap de Creus,
podeu enviar un e-mail a
radiodirector@argentona.cat
o adreçar una carta per correu postal a
Les Parres 21-23, 08310 (Argentona).

Els textos no poden tenir més de 1.800 caràcters (amb espais inclosos).
Han d’anar signats amb el nom i els cognoms de l’autor/a.
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!

6

Tweets

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Coop Maresme@ CoopMaresme 29 d’abr.
El divendres passat vàrem sortir de #rutacoop amb les alumnes del PFI
Administratiu d'#Argentona i vàrem visitar les cooperatives @Artijoc i
@CafedeMarEC, entre d'altres

Tanca

FutsalCat@ FUTSALCat 1 de juny
L'Olímpic Argentona, campió de la Primera Nacional

Tanca

Tanca

Arnau Aymerich@ arnauebri 1 de jul.
I així, com si res, ha arribat l'estiu i s'han acabat 4 anys representant la CUP i
governant Argentona. Hem compartit carrer i despatxos, i hem après coses
que no sabíem que s'havien d'aprendre. Compartir-ho amb vosaltres ha
valgut la pena. Ens veiem als carrers, i als escenaris!

Tanca

Fundació el Maresme@ FundacioMaresme 24 d’abr.
Avui ens hem estrenat a #Argentona amb la primera
#presentacióteatralitzada del 7è #conte d'en Santi, "Pati i... acció!"
davant de 350 nens i nenes de l'escola d'Argentona , l'@escolalesfonts
i l'Escola Bernat de Riudemeia. Amb ganes de continuar amb el cicle de
representacions!

Tanca
InjuveCompte verificat @InjuveSpain 20 de juny
Sea Energy Project: La revolución de las olas”, presentado por Ariadna
González Navarro, del IES d'Argentona de Argentona (Barcelona)

Tanca

Javi Chica@ JAVICHICAT 30 de juny
Un placer poder asistir como invitado a la 23a mongetada Blanc i
Blava d'Argentona. Muchas gracias por este reconocimiento. #rcde
#viscalespanyol #meravellosaminoria

Tanca

xaVi DaBears @NoFootball_IQ 2 de juny
Com cada any @ArgentonaBocs participa a la diada de la flor, amb la seva
catifa. Molt grans!! #argentona

Tanca

Tanca

Pres Sec School KK@ PresKilkenny 27 de març
Lo pasamos fenomenal con nuestros amigos catalanes de Argentona,
Cataloñia en Kilkenny ayer y en Dublín hoy. Our TY Spanish classes had a
great time over the past few days with our friends from Argentona, near
Barcelona, showing them around Kilkenny yesterday and Dublin today.

INS ARGENTONA@ insargentona 28 d’abr.
Els nostres alumnes de 1r d'ESO queden vuitens al #RoboCATbcn. Moltes
felicitats equip! #RoboCATbcn1rESO1819
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REPORTATGE

Unitat – Argentona per la República
guanya les eleccions municipals
LA COALICIÓ D’ESQUERRES
INDEPENDENTISTES ES QUEDA A
UN SOL REGIDOR DE LA MAJORIA
ABSOLUTA I DOBLA EN VOTS LA SEGONA
CANDIDATURA, TOTS PER ARGENTONA

Unitat Argentona per la República - Acord
municipal va ser la força més votada a les
eleccions municipals celebrades el diumenge 26 de maig a Argentona. La coalició, que
agrupava a les formacions de la CUP, ERC,
Argentona en Comú, a més de l'ANC i el CDR
d'Argentona, va obtenir un total de 2.560 vots,
que suposa el 39,22% dels sufragis, i que li van
atorgar vuit regidors al consistori.
Les eleccions es van tancar amb una participació del 68,7%, gairebé 12 punts més que
ara fa quatre anys. Després de tres comicis
consecutius essent la força més votada, Tots
x Argentona va obtenir 1.281 vots, que li van
donar quatre regidors. Per darrere van quedar
el PSC (847 vots) i Junts x Catalunya (725), amb
dos regidors cadascú, i el Partit Popular (628),

que conserva el regidor que ja tenia a l'Ajuntament. Urba i Units per avançar es van quedar
sense representació.
La jornada electoral va anar seguida de
dues setmanes intenses de negociacions
entre els partits en les que es van posar sobre
la taula diverses combinacions possibles de
govern. Entre aquestes, la possibilitat que Tots
per Argentona, PSC i Junts x Cat, sumessin forces per barrar el pas a Unitat. Finalment, però,
el 15 de juny es va celebrar el ple d’investidura
i Eudald Calvo (Unitat) va tornar a alçar la vara
d’alcaldia després d’haver tancat un pacte de
governabilitat amb Junts x Cat, que li va garantir l’abstenció dels seus dos regidors, Bernat
Calvo i Cristina Maynou .

ELS RESULTATS

UNITAT – ARGENTONA PER LA REPÚBLICA

PP

TOTS PER ARGENTONA
JUNTS PER CATALUNYA
PSC
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En el seu discurs, l'alcalde va agrair l'abstenció de Junts per Catalunya, va donar la
benvinguda als nous càrrecs electes i va fer
una menció especial als sortints. Calvo va prometre encerts, però també errors per acabar
defensant una "Argentona on tots i totes puguem viure millor".

El cens per aquestes eleccions
municipals era de 9.564 persones, 373
més que ara fa quatre anys.
Participació 6.570 (68,7%)
Abstenció 2.993 (31,30%)
Vots en blanc: 127 (1,95%)
Vots nuls (42 0,64%)

El cap de llista de Junts x Cat, Bernat Calvo,
va explicar que havia declinat postular-se
com a candidat després d’una "lectura sensata" dels resultats electorals i va anunciar una
"oposició obstructiva". Montse Capdevila (Tots
per Argentona) va fer un discurs més crític on
ha retreure al nou govern haver menystingut
la seva formació durant les converses prèvies a la investidura. Per la seva banda, Susana
López (PSC), va criticar la manca de paritat del
nou govern però es va mostrar conciliadora
instant la resta de forces a col•laborar. Per
últim, Fran Fragoso (PP), va demanar a l’alcalde que governés per tothom i cregués més
en l’oposició.

ELS RESULTATS PER MESES ELECTORALS
UNITAT

TXA

PSC

JUNTS X
CAT

PP

URBA

UNITS PER
AVANÇAR

VOTS
BLANCS

Total

SALÓ DE PEDRA

502

275

90

148

86

4

18

20

1.143

ESCOLA BERNAT
RIUDEMEIA

436

224

108

106

55

4

16

27

976

ESCOLA ST. MIQUEL
DEL CROS

59

30

173

8

112

7

5

7

401

ESCOLA
ARGENTONA

212

97

119

88

81

224

6

5

832

LES FONTS

477

191

133

140

138

14

17

24

1.134

LA SALA

874

464

224

235

156

20

25

44

2.042

TOTAL

2.560

1.281

847

725

628

273

87

127

6.528
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E NTREVISTA

EUDALD CALVO, ALCALDE D’ARGENTONA (UNITAT)

‘D’aquí a quatre anys la biblioteca ha d’estar operativa’

F

a quatre anys, Eudald Calvo (Argentona, 1987) no comptava que tornaria
a ser alcalde. En primer lloc, perquè
el codi ètic de la CUP no permetia que es
tornés a presentar (finalment ho han permès
als municipis on no hi havia relleu). Tampoc
comptava que seria ERC qui computaria els
vots de la seva llista, i han estat els republicans els que han sumat els regidors d’Unitat
al Consell Comarcal i la Diputació. Tampoc
comptava que, a l’hora de fer el pacte de govern, trobaria el seu germà a l’altra banda de
la taula de negociació, i la negociació fraternal ha estat dura i l’ha convertit en anècdota
mediàtica.

El govern el formaran quatre homes i dues
dones. No serà paritari...
No ens en vam adonar fins a la nit electoral.
Havíem notat que teníem tres homes seguits
a la llista i la combinació ha sortit pitjor. Ho
intentarem corregir.

Com?
Si posem un càrrec eventual, serà dona. Això
segur.
L’experiència i la inexperiència sí que són
paritàries.
Hi ha un equilibri buscat entre regidors amb
experiència de govern i la necessària renovació de cares. Calia aquesta combinació.
Una altra anàlisi del mandat que acabem és
que Argentona no es pot governar amb poques dedicacions i parcials.
Què vol dir?
No es pot governar un municipi de 13 mil habitants i 130 treballadors, amb 3 o 4 dedicacions plenes. Ho hem discutit molt a Unitat
perquè tenim la ferma voluntat que l’Ajuntament funcioni i funcioni bé. Per aquest motiu
hi haurà més dedicacions plenes amb la idea
de maximitzar les hores dels càrrecs electes.
Aquest debat acostuma a enfrontar posicions.
Sí, en el mandat anterior hi va haver massa
demagògia sobre aquest tema. Hi ha grups
que s’hi abonen. Però creiem que la proposta de política salarial que farem és la justa.
Deixarem clar, des del minut u, que les dedicacions seran més altes, encara que això
suposi un cost més elevat per a l’Ajuntament.
Entenem que és una inversió necessària
perquè Argentona necessita una estructura
de govern que hi sigui present. No podem
permetre’ns el luxe de tenir mig govern a
plena dedicació i mig govern sense. Al final
no surten les hores.
I aquest treball, com serà internament?
Estem reformulant el nostre model de
funcionament. Unitat és un partit format jurídicament, que es regeix per
uns estatuts i compta amb una assemblea i una coordinadora. Fins ara
es participava en aquests òrgans en
representació dels tres partits impulsors i, també, a títol individual.
Això ho volem canviar perquè la
coordinadora sigui estable i s’hi vagi
com a Unitat.
Per quantes assemblees passaran
les decisions del govern d’Unitat?
Aquest és el punt on volia arribar.
Fins ara funcionàvem com a coalició
de tres partits, més entitats i gent a
títol individual. El que volem, per mantenir un bon funcionament del govern i
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ser operatius, és que el govern tingui al darrere una coordinadora que marqui temps i
prioritats, però que no depengui de tres assemblees. Nosaltres venim d’un mandat de 3
o fins i tot de 4 partits i mai funcionàvem així,
no era viable. La coordinadora serà com una
executiva de partit que avaluarà l’obra de govern i el funcionament del propi partit.
A banda, hauran de negociar amb el
grup que els ha donat la governabilitat.
En què consisteix el pacte amb Junts per
Catalunya?
Amb Junts per Catalunya ens uneix el tema
nacional. Per altra banda, en l’àmbit del programa, també estem d’acord en la majoria
de temes de com ha de funcionar Argentona. Per això les negociacions es van centrar
en els punts on hi havia més discrepàncies.
Finalment hem elaborat un acord de governabilitat. Aquest document parla, entre
altres temes, de patrimoni, de masies, d’espai públic, de benestar animal i també del
funcionament de l’Ajuntament. En els punts
on hem arribat a un acord hi ha més concreció, mentre que en els punts on encara no hi
ha acord s’ha decidit crear una comissió de
seguiment del pacte. Aquesta comissió la
formen quatre persones d’Unitat i quatre de
Junts per Catalunya. A banda de fer el seguiment del pacte també s’ocuparan de desenvolupar els punts en què hi ha discrepància.
Aquest treball conjunt pot fer que acabin
entrant al govern?
Aquest és un dels punts que ha quedat més
obert. Junts per Catalunya és un partit jove
que fins ara no tenia presència al ple d’Argentona. Crec que passar de 0 a 100 els suposa un volum de feina que ara no poden
assumir. Per això deixem la porta oberta a la
possibilitat que entrin més endavant.
També s’han reunit amb la resta de formacions. Els argentonins veuran una millora
de les relacions entre els grups?
Com a govern i com a Unitat hi ha una voluntat explícita que les relacions amb els grups
de l’oposició millorin. Ens agradaria canviar
la dinàmica perquè l’actual és de blocs, govern-oposició, i pensem que hi pot haver una
dinàmica de col•laboració diferent.

ARGENTONA NECESSITA UNA
ESTRUCTURA DE GOVERN QUE
HI SIGUI PRESENT, NO PODEM
PERMETRE’NS EL LUXE DE TENIR
NOMÉS MIG GOVERN A PLENA
DEDICACIÓ

ENTREVISTA

Va dir que li feia il•lusió repetir per inaugurar la nova biblioteca. Però la plaça de
Vendre està pendent i és una obra més
senzilla, a priori.
Argentona sempre ha tingut mandats de 4
anys que han acabat amb un canvi radical,
passant d’un extrem a l’altre. I, molts cops
quan entra un nou alcalde, i m’incloc, decideix que tot el que està a mig fer no li
agrada, deixa projectes al calaix i comença
de zero. Això, combinat amb la lentitud del
funcionament de l’administració, sempre
ha fet que costi molt arrencar un projecte.
El fet que aquest govern tingui continuïtat
permet pensar que el projecte de la biblioteca no s’aturarà, ni el de la plaça de Vendre, ni el de les obres a les urbanitzacions.
Tot seguirà el seu curs.
Per tant, tallarà moltes cintes?

}

(Riu) No som de tallar cintes. Quan vam
inaugurar el pavelló remodelat no ho vam
fer. Però sí que ens agradaria inaugurar la
biblioteca. Ja està iniciada, s’està fent el
concurs de projectes i en breu hi haurà un
equip d’arquitectes que dissenyarà el nou
equipament. D’aquí a quatre anys ha d’estar operativa.

El nou govern també té sobre la taula un
nou Pla General (POUM).
No tenir-lo era un problema important. Els
argentonins en notaran els beneficis a mesura que es vagi construint o remodelant. A
més, el nou POUM permetrà la construcció
de l’ARE del Cros i això és molt important
perquè ara mateix les dimensions del barri fan molt difícil la sostenibilitat d’equipaments com l’escola o l’escola bressol. I, per
altra banda, el nou POUM també és important per poder desenvolupar el Collell. De
retruc això ens permetrà fer polítiques d’habitatge que fins ara no han estat possibles.

COM A GOVERN, I COM A UNITAT, HI
HA UNA VOLUNTAT EXPLÍCITA QUE
LES RELACIONS AMB ELS GRUPS DE
L’OPOSICIÓ MILLORIN
La qüestió nacional va afectar el darrer
govern fins al punt de suposar l’expulsió
d’un dels socis. Seguirà essent una qüestió determinant?

de la independència no ha funcionat ja es
pot arxivar i parlar d’una altra cosa. Però
s’obliden que a Catalunya segueixen havent-hi dos milions i mig de persones que
creuen que la independència és la millor
opció de país. No sé si serà un tema determinant però el 2015 tampoc pensàvem que
tindria el pes que ha tingut.
Quin tema pendent vol resoldre a l’inici
d’aquest mandat?
En són dos. El primer, les obres de la plaça
de Vendre, que ja fa 40 anys que esperen. El
segon tema pendent és la recepció de Can
Barrau II, que encara no es considera com
un veïnat recepcionat perquè mai s’ha tancat el procés.
És el seu segon mandat com alcalde. Serà
l’últim?
Sí m’ho preguntes ara et dic que sí.

Seguirà essent un tema present. Hi ha una
part de gent que pensa que com que això

Eudald Calvo durant la votació del ple d’investidura. Al seu costat els membres de la mesa d’edat, Josep Arenas (PSC) i Bernat Calvo (Junts x Cat)

“La veu de la consciència”
La mateixa nit de les eleccions, quan encara s’estaven comptant els darrers vots, Bernat Calvo va felicitar el seu germà a
través de Ràdio Argentona. “Felicitats Eudald! No sóc la veu de
la teva consciència, sóc en Bernat!”. L’anècdota va ser el preludi
de dues setmanes de negociacions en les quals es van posar

sobre la taula totes les combinacions possibles, fins i tot es va
plantejar la possibilitat que TxA i PSC donessin suport al Bernat
per poder desallotjar l’Eudald de l’alcaldia. Finalment, el pacte
va arribar quatre dies abans del ple de constitució, el dimarts
11 de juny.
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MONTSE CAPDEVILA (TOTS PER ARGENTONA)

‘Aquí no hi ha ni bons
ni dolents, hi ha idees
diferents que s’han de poder
discutir i apropar’
Va arrencar amb el discurs més dur del ple
d’investidura.
El meu grup tampoc s’ho esperava. Les eleccions i la preparació van ser un cúmul d’emocions i el que ha vingut després ha sigut dur,
he vist coses que no m’han agradat. En el ple
vaig tenir la necessitat de dir les coses com
les havia viscut. Tothom es va quedar amb la
crítica, però també vaig estendre la mà.
Per tant, teniu voluntat de diàleg.
Ja ho vam intentar en el mandat anterior. El
primer any vam fer propostes als pressupostos i a les ordenances i no se’ns va atendre.
Tenien la majoria i creien que els pressupostos eren seus. Això ha de canviar amb l’esforç
de tots, no només nostre. Però també els
hem dit que el primer que ha de promoure el
diàleg ha de ser l’alcalde.
Esperareu que facin el pas?
Si jo fos l’alcaldessa, ho proposaria d’inici,
però han de ser ells. Nosaltres farem una
oposició responsable. Els programes ens
uneixen molt, val la pena intentar-ho.
TxA és una força municipalista que aplega sensibilitats diferents. A priori això els
hauria hagut de facilitar els pactes. Per què
creu que mandat rere mandat no ha estat
possible?
S’han arrossegat recels d’altres mandats. Recordem que la CUP va reconèixer fa quatre

anys que la nostra capacitat de treball els
anul•laria i, per això, ens van apartar. Així no
es pot avançar. Ara s’han canviat persones i
això ha de permetre un canvi de relacions.
Quin balanç heu fet dels vostres resultats a
les eleccions?
Hem baixat però perquè ens hem trobat
amb un panorama de partits diferent del de
fa quatre anys. Teníem votants d’urbanitzacions que ara no hem tingut i votants convergents que ara han votat a Junts x Cat. A
més, aquest cop es necessitaven més vots
per aconseguir un regidor.
Feu autocrítica?
Sempre és difícil, però sí que la fem. Però
també és cert que el fet de coincidir amb
les eleccions europees, i les estatals un mes
abans, no ha afavorit a grups d’electors com
nosaltres. La gent ha votat en clau nacional i
això no ha jugat a favor nostre.
Davant d’un govern en minoria, com us relacionareu amb la resta de l’oposició?
La relació ja va canviar a finals del mandat i
és d’agrair. Ja ens hem convocat a una reunió

per coordinar-nos, discutir els temes junts
amb més amplitud de mires.
I amb el govern?
Prou bloquejada està ja la gestió municipal
com per què hi anem posant traves. Però demanem que els temes es comparteixin, que
no es prenguin decisions sense que tots els
grups hagin opinat, independentment dels
vots que es facin després. Però Unitat és un
grup tancat que vol anar sol. Només han intentat pactar amb Junts x Cat. Han de veure
que dels 17 regidors, 14 són independentistes i no tancar les mires només a uns. Si
realment han de canviar les inèrcies, han de
començar a caminar en aquest sentit.
Vostès també defensaven una nova biblioteca però no estan d'acord amb els aparcaments soterrats que el govern entrant
inclou al projecte.
Aquí també hi ha d’haver diàleg i consens.
L’aparcament no pot ser una decisió unilateral. Ubicar-lo allà és costós, no solucionarà
el problema d’aparcament i a més, no ajuda
a pacificar la mobilitat del centre de la vila.
Semblen posicions irreconciliables.
Tots haurem de posar-hi el nostre granet.
El nou govern té més dedicacions per part
dels nous regidors.
Una cosa que ha pagat l’antic govern, després de quedar-se en minoria, és haver encallat el dia a dia. Si amb més dedicació el
poble tirarà endavant, que hi sigui.
Quins són els projectes que intentaran impulsar, encara que sigui des de l'oposició?
Una de les estrelles és la piscina, és un
equipament necessari, hi ha pressupost per
fer el projecte i cal mirar la viabilitat econòmica. Creiem que el poble ho necessita sí
o sí. L’altre és la biblioteca. En quatre anys
s’hauria de poder fer o embastar.
Intentaran reconduir relacions?
Sempre ho hem intentat. No sempre hem
estat nosaltres els que hem provocat tensió. Cal buscar ponts, sense deixar de dir
allò que sentim que hem de dir.
Quin missatge envien a tota la gent que
els va fer confiança el 26 de maig?
No deixarem de treballar i defensar el model de poble que creiem que hi ha d’haver.
Intentarem que la gent ens miri amb uns
altres ulls que, de vegades sembla que siguem els dolents de la pel•lícula (riu). Aquí
no hi ha ni dolents ni bons, aquí hi ha diferents opinions que s’han de poder discutir i
apropar.
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ENTREVISTA

SUSANA LÓPEZ (PSC)
Després de les eleccions el PSC manté els
dos regidors.
És un bon resultat. Contàvem aconseguir uns
800 vots i gairebé hem arribat al 850. Admeto que els números amb els quals treballàvem ens donaven 3 regidors, però l’alta participació ha fet que el repartiment de regidors
fos més difícil. Així i tot, estem contents amb
la manera que intuïm que el poble ens ha
començat a veure, una força important al ple
capaç de fer moltes coses.
Era el seu primer cop com a candidata.
I era un canvi molt potent perquè el model
de líder que hi havia (Vadó Casas) era molt
diferent. Ara tenim quatre anys per consolidar lideratge i projecte i fer créixer la base.
Estem en el bon camí.
Com llegiu la victòria d’Unitat?
Tenia claríssim que guanyarien les eleccions
però jo els donava sis o set regidors, mai hagués pensat que arribarien als vuit. També és
cert que ho han aconseguit baixant en percentatge de vot, ja que les tres formacions
que integren Unitat no han mantingut la
força que van tenir fa quatre anys per separat. Però el resultat és bo i els hem felicitat.
Tot i els vuit regidors, estan en minoria.
Això és positiu. Ells són una candidatura molt
transversal amb un bon programa, però hauran de treballar molts fronts amb la resta
de grups. Estar en minoria farà que s’esforcin més per arribar als grans consensos que
necessita el poble. No ha estat el cas dels
darrers quatre anys. Han governat, sobretot
els dos darrers, com si sempre haguessin de
tenir la mateixa poltrona.
L’expulsió del PSC del darrer govern afectarà el proper?
La manera de fer-nos fora no va ser correcta.
Fins i tot ens ho ha dit gent que fa costat a
Unitat. Però nosaltres mantindrem el mateix
estil d’oposició constructiva i sense agressivitat que hem fet fins ara, no sabem fer-ho
d’una altra manera. Quan les coses es facin
bé les recolzarem i les intentarem millorar i
quan les coses es facin malament les intentarem rectificar. I en el moment en què no
se’ns escolti, ho denunciarem i ja està.

Posi’m un exemple.
Ara (en el momento de l’entrevista) estem
intentant arribar a acord amb el nou govern,
pel seu bon funcionament, sobre les retribucions i dedicacions. Hem d’evitar generar
una gran polèmica, com la de fa quatre anys,
per uns sous que són de vergonya de tan
baixos com són. Arribar a un acord seria un
bon punt de partida.
Quins han de ser els sous dels polítics municipals?
El sou s’ha de correspondre al nivell de responsabilitat. Ningú entendria que un directiu d’una empresa gestioni un pressupost
de cinc milions d’euros i en cobri mil quatre-cents al mes. Doncs aquest era el meu
cas com a regidora de Recursos Humans.
Ara cobro el mateix fent d’administrativa i no
tinc la mateixa responsabilitat, ni de bon tros.
Si vols bons professionals el sou ha de ser
digne i just. Per la mateixa raó vam treballar
molt per dignificar el sou dels treballadors
de l’Ajuntament.
Quina prioritat marcarà el PSC al nou govern.
Fer el manteniment del poble. No estem al
dia. La neteja viària, l’arranjament de carrers,
el manteniment dels espais municipals... La
gent ha de treballar en condicions a les escoles, a la Velcro, a l’Ajuntament vell i nou.
La biblioteca ha de ser el gran projecte del
mandat. El compartiu?
La ubicació a Can Doro sí, però la inclusió de l’aparcament soterrat ens genera
dubtes. Hem de veure els números.
Si encareix molt el projecte i no s’ha
d’amortitzar mai haurem de mirar alguna alternativa.

‘Mantindrem
el mateix
estil
d’oposició
constructiva
i sense
agressivitat
que hem fet
fins ara’
hi havia treballant eren dones molt potents.
Després d’allò, veure la foto del govern és
veure la foto del patriarcat pur i dur, les dones treballen perquè els homes arribin al poder. No serveix d’excusa dir que elles no han
volgut. Si les dones que han anat a buscar no
volen, que busquin dones que vulguin.
Millorarà el clima polític aquest mandat?
Cal empatia, entendre que no tothom pensa igual que tu i que no sempre
estaràs en la mateixa posició.
Ho dic per tots, govern i oposició. Estic cansada dels
recels, m’il•lusiona el relleu de gent que hi ha
hagut. Intentem fer-ho
millor.

I la Plaça de Vendre?
Sempre ha estat molt criticada
la solució del govern però
no s’ha presentat alternativa.

Com treballaran amb la resta de l’oposició?

En el seu discurs
al ple d’investidura va criticar
la manca de
paritat
del
nou govern.

Si vols tenir influència, davant d’un govern
en minoria, has de tenir una majoria alternativa. Això no vol dir que traiem l’alcalde,
però sí que fem propostes. A més, aquesta
majoria alternativa pot ser dels nou regidors
de l’oposició o també es pot fer arribant a
acords amb el govern o teixint una majoria
més àmplia per establir grans consensos en
temes importants.

El PSC no
ens ho hauria
permès. Però la
meva crítica anava
més enllà. Si tu passaves per davant del
local d’Unitat durant
la campanya, la majoria de persones que
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BERNAT CALVO (JUNTS X CAT)

‘Ara no es donen les circumstàncies per entrar en un
govern amb Unitat ´
725 vots en el seu primer intent.

No pot concretar?

Estem contents perquè ens havíem proposat aconseguir un mínim
de 2 regidors i els hem assolit. A més, no vam estar a prop del tercer
regidor, ni tampoc de perdre el segon. Per tant, hem quedat tranquils
amb els resultats. A més, érem conscients que les circumstàncies
eren difícils, veníem d'una travessia del desert que ens ha mantingut quatre anys fora de les institucions. Sense aportació per al grup
municipal i sense visibilitat. Això era un hàndicap, però l'hem superat.
Suposo que hi havia gent que tenia ganes que hi hagués una candidatura de centre al poble i ens ha fet confiança, els ho agraïm de
tot cor.

L'acord aborda temes del poble, no implica repartiment de regidories.
Nosaltres votem a favor de la investidura i els pressupostos i, a canvi, hi
ha tota una sèrie de punts que ells han d'assumir.

Els resultats l'han situat al centre de les negociacions per a la formació de govern. Com ho ha viscut?
Intuíem que podíem ser decisius a l'hora de formar un govern o de
permetre la governabilitat i crec que hem actuat amb aquest sentit
de la responsabilitat. La decisió era molt important i per això hem
fet moltes reunions i assemblees. Ens hem dit que ara no es donen les circumstàncies per entrar en un govern amb Unitat, però
que si podem arribar a un acord de governabilitat
per aplanar el camí a la designació de l'alcalde
i a l'aprovació dels pressupostos. A canvi de
no posar traves al govern podem plantejar
tota una sèrie d'acords programàtics que
abracen àmbits diversos com cultura, patrimoni, afers socials o educació. Per altra
banda, l'acord queda obert a la possibilitat
que hi hagi un regidor o dos de nosaltres
que, sense entrar al govern, puguin tenir delegades algunes carteres.
Faran públics els termes de l'acord?
Unitat encara té pendent ratificar el pacte a la
seva assemblea. Tan bon punt ho facin s'haurà de
publicar segur. Nosaltres l'acord ja el vam ratificar per àmplia majoria, gairebé per unanimitat. Tothom estava d'acord a no entrar
a govern però, al mateix temps, a no
fer-los la vida impossible.
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I si no es complís l'acord?
La seva vigència és d'un any, prorrogable. A més, hi ha una comissió de
seguiment que es convoca si hi ha un incompliment flagrant. Però hem
d'esperar que ells aprovin l'acord com un gest de responsabilitat. El que
nosaltres hem proposat són temes de poble a favor de l'interès públic,
no hi ha cap cosa estranya.
Per tant, sereu aliats des de l'oposició.
No volíem fer una oposició obstructiva, per això hem arribat a l'acord de
veure que punts del nostre programa es veuen reflectits també en les
propostes del govern. La nostra assemblea va considerar que la nostra
posició ha de ser negociadora.
En el ple del cartipàs ha agraït l'esforç de tothom per arribar al consens. Està marcant un nou estil?
És una idea que teníem. Perquè, tot i que nosaltres no ho hem
viscut en primera persona, venim d'anys en què s'han creat dos
blocs molt diferenciats, especialment des de finals del 2017 amb
l'expulsió del PSC del govern. Crec que ara hi ha una oportunitat d'intentar recosir-ho. De vegades els problemes són més de
forma que de fons. Només cal trobar el temps per posar-nos
d'acord.
Quin serà el tema clau d'aquests quatre anys?
Ens interessa moltíssim acabar les obres de la Casa Puig i Cadafalch. És un bé cultural d'interès nacional (BECIN)
que pot contribuir a revitalitzar el turisme. De
fet, nosaltres hem apostat molt clarament pel patrimoni. Per això creiem
que aquests quatre anys també
han de servir per iniciar les obres
de la biblioteca a Can Doro.

ENTREVISTA

FRAN FRAGOSO(PP)
Els resultats de les eleccions han donat un regidor al seu grup.
Com ho valora?
Han estat uns bons resultats, els millors de la nostra història. Esperàvem aconseguir dos o tres regidors però l’alta participació ha fet que
costés molt tenir un regidor. Per nou vots no va entrar en Rafa.

‘Anar a les eleccions sense
sigles ens ha donat un resultat positiu´

Heu fet una campanya molt personalista. Centrada en el teu nom.

Creu que el clima millorarà entre els grups aquest mandat?

La llista que hem fet era de gent de pensaments polítics diferents i,
també, de gent que no li interessa la política. L’única cosa que volem
és gent que treballi pel poble, que és el que hem fet els darrers quatre anys. Per això hem anat a les eleccions sense sigles. Això ens ha
donat uns resultats positius.

Espero i desitjo que sigui així, que tinguem bona relació. No comparteixo
les males maneres. Hem de pensar
que quan deixem de ser regidors serem veïns del poble.

Ara el seu grup municipal ja no es dirà Partit Popular.
No, ens direm Fran Fragoso.
Al davant tenen un govern en minoria.
Això és positiu perquè hauran de comptar més amb l’oposició. Tots sabem que un govern té majoria fa el que vol. Ja li vaig dir a l’alcalde durant
el ple d’investidura, des de l’oposició s’aconsegueixen moltes coses positives. Nosaltres ho hem fet i crec que els 17 regidors que hem entrat a
l’Ajuntament hi som per això.

Marqui un sol objectiu per
aquests 4 anys.
La seguretat és el nostre
punt número u. Defensarem
la implantació de càmeres
de seguretat i l’ampliació de
la plantilla de la Policia
Local.

Es coordinaran amb els altres grups de l’oposició?
Hem tingut diverses reunions. Però a mi ja m’agradaria ajuntar-me amb
l’oposició i també amb el govern. Tot el que sigui positiu pel poble ho
hauríem de poder votar tots.

VAN QUEDAR FORA DE L’AJUNTAMENT
Olga Ortiz, exregidora de l’Ajuntament de Mataró per CiU que es presentava com a cap de llista d’Units per Avançar, tampoc va aconseguir
el mínim necessari per obtenir representació. Això no obstant, la mateixa nit de les eleccions va expressar la seva voluntat de tornar-ho a
intentar d’aquí a quatre anys.
Finalment, Ciutadans va ser el cas més rocambolesc. El partit va acabar
retirant la candidatura abans del dia dels comicis després que es fes
viral el vídeo de l’entrevista al candidat a Ràdio Argentona, en el que
s’evidenciava que Odilo Enríquez desconeixia informacions bàsiques
del municipi que aspirava a governar.

Odilo Enríquez (Ciudadanos)

}

David Nieto (Urba)

}

}

Tres candidatures que van concórrer a les eleccions municipals del 26
de maig van quedar fora de l’Ajuntament en no obtenir el 5% mínim de
vots que marca la llei electoral. La formació que es va quedar més a
prop d’entrar al consistori va ser Urbanitzacions Argentona, liderada per
l’exconvergent David Nieto. De fet, Urbanitzacions va ser la força guanyadora al col•legi electoral on votaven els veïns de les urbanitzacions
i va aconseguir que les mancances dels veïnats es convertissin en un
dels temes de debat de la campanya.

Olga Ortiz (Units per Avançar)
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L E S CA R E S D E L M A

Els que entren al nou govern municipal

EUDALD CALVO (UNITAT)

GINA SABADELL SIMÓ (UNITAT)

PERE ESPELT LLEONART (UNITAT)

Alcalde i regidor d'Administració General Mitjans
de Comunicació y Recursos Econòmics.
calvoce@argentona.cat

Primera tinent d'alcalde, regidora de Participació i
Transparència, Recursos Humans, Joventut, Gent
Gran i Igualtat
sabadellsg@argentona.cat

Segon tinent d'alcalde i regidor de Mobilitat,
Urbanisme, Espai Públic i Habitatge
espeltllp@argentona.cat

JOAN MARIA PASQUAL MARTÍ (UNITAT)

MONTSE CERVANTES CODINA (UNITAT)

QUIM PEREJOAN HERNÁNDEZ (UNITAT)

Tercer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient,
Salut, Benestar Animal, Serveis Socials i Cohesió
pascualmjm@argentona.cat

Quarta tinent d'alcalde i regidora de Policia,
Serveis i Festes
cervantescm@argentona.cat

Regidor d’Educació i Esports
perejoanhj@argentona.cat

ÀNGEL PUIG BOLTÀ (UNITAT)

PERE MÓRA JUNVINYÀ (UNITAT)

Regidor de Cultura, Patrimoni, Promoció
Econòmica i Cooperació
Puigba@argentona.cat

Cinquè tinent d’alcalde i regidor
d’Obres Públiques
morajp@argentona.cat

Els que marxen del Consistori…
La nova composició del consistori també comporta l’adéu d’alguns regidors que feia anys que exercien aquesta responsabilitat.

ASSUMPTA BOBA (TXA)

GUILLEM SALETA (CUP)

AINA GÓMEZ (CUP)

Ha estat regidora de l’Ajuntament d’Argentona durant 16
anys, primer a l’oposició, amb Esquerra Unitària (2003 –
2007), i després al govern amb Tots per Argentona (20072011). Encapçalant les regidories de Participació i Sostenibilitat va impulsar el Porta a Porta. Del 2011 i fins al 2019 ha
estat regidora de TxA a l’oposició.

Ha estat regidor en el darrer mandat (2015-2019) de Participació, Transparència i Innovació Tecnològica des d’on ha
impulsat els Pressupostos Participatius, la Mostra d’Entitats i el Consell d’Infància, entre d’altres. A més, ha rebut reconeixements d’abast nacional com el Segell Infoparticipa.

Ha estat regidora en el darrer mandat (2015-2019) d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de d’on ha culminat la
implantació del Porta a Porta a tot el municipi i ha resolt
l’aprovació del POUM.
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N D AT 2 0 1 9 - 2 0 2 3
Els que entren a l’oposició municipal

MONTSERRAT CAPDEVILA CAÑADAS (TOTS PER
ARGENTONA)

PEP MASÓ NOGUERAS (TOTS PER ARGENTONA)

XAVIER COLLET (TOTS PER ARGENTONA)

Regidor
masonp@argentona.cat

Regidor
colletdx@argentona.cat

MONTSE MATAS (TOTS PER ARGENTONA)

SUSANA LÓPEZ RICO (PSC)

JOSEP ARENAS PONSA (PSC)

Regidora
capdevilacm@argentona.cat

Regidora
matasom@argentona.cat

Regidora
lopezrs@argentona.cat

BERNAT CALVO CATALÀ (JUNTS X CATALUNYA)
Regidor
calvocb@argentona.cat

CRISTINA MAYNOU I CASANOVAS (JUNTS PER
CATALUNYA)

Regidor
arenaspj@argentona.cat

FRAN FRAGOSO ESCRIBANO (PP)

Regidora
maynoucc@argentona.cat

Regidor
fragosoej@argentona.cat

ARNAU AYMERICH (CUP)

CARLES MARTÍNEZ (ERC)

SALVADOR CASAS (PSC)

EUSEBI TRABY (NO ADSCRIT):

Ha estat regidor en el darrer mandat
(2015-2019) i ha tingut responsabilitats a
Festes, Comunicació, Joventut, Serveis
Socials i Cohesió. Ha aconseguit l’aprovació del nou Pla Municipal de Joventut
(2018 – 2021), la consolidació de la Festa
Major d’hivern i l’Argentast.

Ha estat regidor de Promoció Econòmica, Mitjans de Comunicació i Companyia d’Aigües. Ha compaginat aquestes
tasques amb les seves responsabilitats
com a Secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya.

Regidor durant 16 anys. Primer entre 1989 i
1991 i, després com a regidor de Promoció
Econòmica (2003). Del 2007 – 2011 va ser a
l’oposició i el 2011 tornà a govern amb les
responsabilitats en Promoció Econòmica,
Espai Públic i Obres i Companyia d’Aigües.
En el darrer mandat va ser a govern però
va ser-ne expulsat a finals del 2017 arran
de la posició del PSC sobre l’1 d’octubre.

Va començar el mandat dins el grup
municipal de TxA que va abandonar per
desavinences passant a ser regidor no
adscrit.
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LES ELECCIONS EN IMATGES

Els comicis del 26 de maig van comportar un esforç informatiu per part dels mitjans locals
que va tenir la seva màxima expressió en el debat de candidats i el seguiment de la jornada
electoral. D’aquells dies se n’extreuen aquest recull d’imatges.

EL DEBAT DE CANDIDATS

EL SEGUIMENT DE LES VOTACIONS

EL PROGRAMA ESPECIAL DE RESULTATS
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Esquerra guanya les generals a Argentona,
mentre que Junts x Cat venç a les europees
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va tornar a guanyar
les eleccions generals del passat 28 d’abril a Argentona amb
2.322 vots, el que representa un 30,39% del total. Els republicans
van sumar 859 vots més que en les eleccions de 2016. La victòria
del PSOE a l'Estat també es va deixar notar a la vila, ja que els
socialistes van passar de ser la cinquena força a les eleccions
generals del 2016 a ser ara el segon partit més votat a Argentona
amb 1.262 vots (16,52%).

percentatge va disminuir poc més d'un 2%. La quarta força més
votada a Argentona va ser En Comú Podem, amb un 12,15% dels
vots.
Una altra dada rellevant de les eleccions del 28A va ser la participació: A Argentona va arribar al 80,95%, més de 5 punts per sobre de la mitjana estatal (75,75%) i de la mitjana catalana (77,58%).
Pel que fa a les europees, la formació encapçalada per l’expresident Carles Puigdemont va superar als republicans per més de
mil vots de diferència. Això no obstant, les dues forces sobiranistes van sumar el 61,46% dels sufragis. El tercer i quart lloc van
ser pel PSOE (15,69%) i Ciudadanos (6,77%). Ciudadanos i Podemos-IU van obtenir resultats similars al voltant del 6% dels vots,
mentre que el Partit Popular va quedar-se al 5%.

RESULTATS ELECCIONS EUROPEES
•
•
•
•
•
Junts per Catalunya va notar un petit augment en el nombre de
vots en aquestes eleccions respecte a les anteriors, en les quals
es van presentar com a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Van aconseguir 62 vots més a Argentona tot i que el

RESULTATS ELECCIONS GENERALS
•
•
•
•

Cens: 9.482
Participació: 7.482 (80,95%)
Vots en blanc:36 (0,47%)
Vots nuls: 35 (0,46%)
CANDIDATURA

VOTS

%

ERC-SOBIRANISTES

2.322

30,39%

PSC

1.262

16,52%

JxCAT-JUNTS

1.225

16,03%

ECP-GUANYEM EN CANVI

928

12,15%

CIUDADANOS

789

10,33%

FRONT REPUBLICÀ

340

340%

PP

333

333%

VOX

270

270%

PACMA

110

110%

Cens total: 9.549
Participació 6.512 (68,20%)
Abstenció 3.037 (31,80%)
Vots en blanc: 29 (0,45%)
Vots nuls: 16 (0,25%)
CANDIDATURA

VOTS

%

JUNTS (Lliures per Europa)

2.506

38,58%

ERC (Ahora Repúblicas)

1.486

22,88%

PSOE

1.019

15,69%

CIUDADANOS

440

6,77%

PODEMOS-IU

400

6,16%

PP

359

5,53%

VOX

91

1,40%

PACMA

80

1,23%
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ARGENTONA I ALTSASU AGERMANATS
PEL CANT I LA SOLIDARITAT

U

na cinquantena de músics i cantaires d’Altsasu acollits per famílies argentonines participen en unes
jornades anomenades "Argentona i Altsasu cantem
junts per la llibertat". L’organització a càrrec de diverses persones i entitats de la vila va promoure actes, cercaviles, cants,
conferències i àpats populars.
El dissabte 15 de juny a la tarda, una expedició de persones
vingudes d'Altsasu, entre elles la fanfàrria Zangitu d’Altsasu, van
baixar de l'autocar per posar el fil musical a la cercavila que juntament amb els Gegants d'Argentona van recórrer els carrers de
la vila. L'alcalde, Eudald Calvo, els va donar la benvinguda en català i euskera, poc abans que el Saló de Pedra s'omplís de gom a
gom per assistir a la conferència "Llei Mordassa i les seves repercussions" a càrrec del catedràtic de Dret Penal, Joan Queralt. A
més, Núria Tarrés, mare de l'encausat i exiliat, Adrià Carrasco, va
explicar el cas del seu fill així com ho va fer, per videoconferència, Edurne Goikoetxea, mare de la condemnada pel Cas Altsasu,
Ainara Urkijo. Entrada la nit, va tenir lloc a la Plaça de Vendre,
un sopar col•laboratiu amb aportacions culinàries de tots els
comensals i l'actuació del cantautor basc Fermín Balentzia. Per
últim, la Plaça de l’Església va acollir un espectacle pensat per
l'ocasió a càrrec de Diables d'Argentona que va sorprendre especialment a l’expedició basca.

UN DELS MOMENTS MÉS
EMOTIUS DE LA JORNADA
VA SER A LES PORTES DE
L’AUTOCAR ON S’ACOMIADAREN
ENTRE ABRAÇADES, PETONS I
LLÀGRIMES LES PERSONES QUE
TORNAVEN A ALTSASU I LES
FAMÍLIES D’ACOLLIDA
20

L'endemà, com cada diumenge, es va celebrar la trobada de
"Músiques per la llibertat" que, en aquesta ocasió, va comptar
amb la participació dels cantaires d'Altsasu. Convidats i amfitrions van interpretar conjuntament cançons en català i euskera.
La “Paret de les Mentides” va quedar petita per acollir l’actuació.
Posteriorment, la Plaça de Vendre va acollir el dinar de germanor,
una nova actuació del cantautor basc, un intercanvi d'obsequis
entre les dues poblacions i les fotografies de grup. L’intercanvi
va viure el seu moment més emotiu a peu d’autocar, moment en
què altsasuarras i argentonins es van acomiadar entre abraçades, petons i llàgrimes.
Un dels impulsors de la trobada, Julià Carbonell, va destacar
la gran implicació i col•laboració de moltes persones i entitats
de la vila a l’hora de fer possible l’extens programa d’activitats.
Especialment la ràpida resposta de les famílies acollidores que
han participat obrint les portes de casa seva als visitants. Carbonell, a més, va fer un balanç excel•lent de la jornada perquè,
segons va dir, no només es va assolir l'objectiu de cantar plegats,
sinó que a més es va aconseguir travar un fort vincle de solidaritat. En aquest sentit, Carbonell va explicar que "hem viscut una
experiència increïble on hem retallat tota distància entre ambdues poblacions". De fet, va explicar que els convidats marxaven
profundament agraïts i impressionats pel treball cooperatiu de
l'organització, la solidaritat de les famílies d'acollida, la implicació de les entitats i la intensitat emotiva bolcada en cada acte.

REPORTATGE

EL PROPER OBJECTIU
ÉS TREBALLAR PER FER
POSSIBLE L'AGERMANAMENT
OFICIAL ENTRE AMBDUES
POBLACIONS I ORGANITZAR
UNA SORTIDA PER ANAR A
ALTSASU

La iniciativa de la trobada va néixer el març passat durant la massiva manifestació que
va tenir lloc a Altsasu. Milers de manifestants, molts vinguts de Catalunya, van recórrer la
població en contra de la condemna a vuit joves del poble per una baralla en un bar amb
dos membres de la Guàrdia Civil i les seves parelles. Durant aquella jornada, Carbonell va
conèixer un grup de cantaires que "igual com ho fem cada diumenge a Argentona, cantaven per la dignitat, la justícia, la llibertat i la democràcia". Segons va explicar, aquest punt
d'unió va ser el motiu pel qual van decidir organitzar una trobada conjunta. Finalment, Carbonell va assegurar que el proper objectiu és treballar per fer possible l'agermanament
oficial entre ambdues poblacions i organitzar una sortida per anar a Altsasu.

EL ‘CAS ALTSASU’
La matinada del 15 d’octubre de 2016 vuit joves i
dos guàrdies civils i les seves parelles iniciaren una
batussa a la sortida d’un bar d’Altsasu (Navarra). El 14
de novembre de 2016, sis dels vuit joves ingressaren a
presó incondicional i sense fiança, acusats d'un delicte de terrorisme. La sentència del cas –emesa el juny
de 2018– va condemnar vuit joves a penes

d’entre 2 i 13 anys per atemptat contra l’autoritat,
lesions i desordres públics, i els va absoldre de terrorisme. A efectes pràctics, però, les conseqüències
són les mateixes: tres dels vuit joves condemnats
fa més de dos anys que estan privats de llibertat,
han conegut la política de dispersió i han passat per
cel•les d’aïllament, la presó dins de la presó.
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40 ANYS DE LES PRIMERES ELECCIONS
DEMOCRÀTIQUES MUNICIPALS DE 1979
Les eleccions es van celebrar amb normalitat el dia 3
d’abril de 1979 i els resultats foren els següents:
La participació va ser de 2.947 persones (74,25%), la més
alta en unes eleccions municipals a Argentona , la qual
cosa es pot explicar per la novetat democràtica després
d’una llarga dictadura i com a conseqüència d’això una
activitat política molt efervescent i apassionada.

Regidors d’esquerra a dreta: Àngel Gómez (CUPA), Jordi Suari (CiU) i Jaume Duran
(CUPA). Font: revista Fonts gener 2002, foto: Pep Padrós.

Les primeres eleccions municipals van ser convulses i,
sobretot, ho va ser l'escenari postelectoral al municipi. Ho
van ser en menor mesura a la majoria de poblacions pel
sol fet que eren unes eleccions municipals en un país on
feia més de 40 anys que no se’n convocaven. Però el cas
d’Argentona va ser especial.
En un inici hi havia dues candidatures: CiU i la CUPA.
La CUPA era una coalició d’esquerres que agrupava des
de la gent més esquerrana, fins i tot comunistes, fins a
gent del PSC i independents. Alguns membres de la CUPA
provenien de l’entorn del Casal del carrer Gran, amb gent
del Llaç o l’Associació de Veïns.
CiU encarnava el centre-dreta mentre que la CUPA
agafava des del centre-esquerra fins a l’esquerra més
rupturista.
A poques setmanes de les eleccions, es va promoure
una candidatura, la CAI (Candidatura d’Argentonins
Independents). Aquesta, segons Joan Mora –el seu cap
de llista- era una idea dels comerciants i estiuejants que
tenien por que en Jordi Suari encapçalés CiU i pogués ser
alcalde d’Argentona. Clarament la CAI lluitava pel votant
de centre i centre-dreta, per tant, s’enfrontava amb CiU
per aquest electorat. Molta gent de la llista de la CAI va
sorgir de la junta del Centre Parroquial d’aleshores, que la
van deixar per a poder-se centrar en la política municipal.
PARTITS

REGIDORS

VOTS

%

CAI

6

41,88%

CUPA

5

CIU

2

1.223
1.112
585

La victòria electoral de la CAI pot sorprendre, ja que
era un partit independent creat pocs mesos abans de
les eleccions, amb uns candidats que ni tan sols s’havien
plantejat passar a la política i no gaudien dels mitjans
que ofereixen els grans partits ni la seva visibilitat. Tot i
així aquest èxit electoral es pot explicar per les següents
claus: una cohesió interna important de la candidatura,
el fet que els seus membres provinguin majoritàriament
d’una entitat de prestigi al poble com el Centre Parroquial
on hi van fer una bona gestió econòmica, el fet de tenir
al darrere gent del municipi coneguda, una campanya
proactiva buscant el contacte amb diverses entitats així
com el fet de saber copsar les inquietuds de la gent
conservadora del municipi.

Els bons resultats de la CUPA malgrat no ser Argentona
un municipi de caràcter progressista sociològicament el
podem trobar en les següents claus: una forma de treballar
assembleària i participativa, la il•lusió i cohesió interna
dels seus membres, la unitat dels partits d’esquerres (que
es veu afavorit pel sistema de recompte electoral), el fet
de provenir del teixit associatiu (com l’entitat del Llaç o
l’Associació de Veïns), el fet de ser pràcticament l’única
candidatura amb possibilitats d’aconseguir un regidor del
Cros i que copsi les seves necessitats, o el fet de tenir un
programa electoral bastant complet i concret sense una
aposta molt radical, centrant-se molt en les necessitats
del municipi.

38,08%
20,03%

Regidors de la CAI d’esquerra a dreta: Joan Mora, Esteve Canal, Joan Vives, Josep Rabassa i Josep Ferrer (falta en Francesc Enrich). Font: revista Fonts gener 2002, foto:
Pep Padrós.

1 Aquest article, ampliat i amb molta documentació gràfica, es publicarà en la revista Fonts número 77 que es presentarà l’11 de gener de 2020
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Malgrat tot, i després d’unes llargues negociacions, els
dos regidors de CiU van ser decisius perquè l’alcaldia fos
per a Jordi Suari, cap de files convergent, amb el suport
dels 5 regidors de la CUPA, cosa que no va agradar gens
a la gent de la CAI, que durant un temps no van assistir
a les sessions plenàries com a mesura de protesta si
bé, finalment, hi van tornar i van acceptar portar algunes
carteres sense entrar en el govern.

BERNAT CALVO CATALÀ

L’Arxiu

Regidors d’esquerra a dreta: Jaume Duran (CUPA), Francesc Enrich (CAI), Cipriano
Márquez (CUPA), Montse Brugal (CUPA) i Josep Lladó (CiU). Font: revista Fonts gener
2002, foto: Pep Padrós.

Envia’ns les teves fotografies a radiodirector@argentona.cat
Consulta l’Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras. Plaça de l’Església 4, 1er pis

23

OPINIÓ

TXA

CUP

AMB EL CAP O AMB EL COR

QUATRE ANYS DE POBLE

El poble ha parlat i els resultats han estat clars. TxA no ha guanyat
les eleccions i no podrem governar. Davant l’evidència dels resultats, només cal acceptar que aquesta és la voluntat del poble, la
democràcia ha de guanyar sempre.
L’anàlisi concreta de la situació concreta hauria de permetre, però,
entendre alguna lògica d’aquests resultats. La situació política del
país ha pesat més que les necessitats urgents que tenim com a
poble. Segurament és per això que els partits polítics han pujat els
seus nombres de vots, siguin de la ideologia que siguin. Els vots
d’Unitat (que van a parar a ERC) els de Junts per Catalunya, els del
PSC i els del PP han augmentat. TxA hem perdut 236 vots i hem passat de 6 a 4 regidors. No és un bon resultat, però malgrat aquesta
gran polarització, hem resistit i ens mantenim com a segona força
política. La confluència de les eleccions locals amb les generals i
les europees ha deixat el nostre missatge (Ara, Argentona) en un
segon terme.

L’any 2015 començàvem una legislatura plena de reptes amb el
compromís de situar les persones al centre de les polítiques de
govern i amb la ferma voluntat d’impulsar projectes on es tingués
en compte la veu de totes les veïnes i veïns d’Argentona. La cohesió, la participació i la transparència han estat tres pilars fonamentals d’una legislatura que, malgrat la inestabilitat de govern,
ha aconseguit que la ciutadania recuperi el poder a l’espai públic i
la veu als òrgans de decisió.

UN AJUNTAMENT S’HA DE GOVERNAR RESOLENT
PROBLEMES I MARCANT OBJECTIUS I PRIORITAT
Entenem que els vilatans han votat amb el cor. Hi tenen tot el dret,
evidentment, però nosaltres seguim pensant que hauria d’haver
prevalgut el vot amb el cap. Quan els partits juguen amb els sentiments i intenten apoderar-se’n i manipular-los, a la llarga hi perdem tots. Perquè els sentiments, anhels i ideals no són patrimoni
de ningú, menys encara d'un partit polític. Això ha propiciat que la
manca d’obra de govern no hagi passat factura al govern sortint,
que ara s’ha presentat camuflat. Però un Ajuntament s’ha de governar des del cap, resolent problemes, marcant objectius i prioritats. I
és a això al que ens enfrontarem a partir que es constitueixi el nou
Ajuntament.
TxA som una agrupació d’electors que no té cap paraigua polític
extern que nodreixi les arques ni la logística electoral. No aprofitem el suport de cap entitat nacional que ajudi a vehicular el nostre
missatge. Tot el que hem fet, ho hem fet amb les nostres mans i els
nostres recursos. Tot el que hem fet, ho hem fet des de la nostra
pròpia iniciativa; en algunes ocasions amb tal eloqüència que fins i
tot se’ns han copiat. Però el que hem fet ho hem fet sobretot amb
les persones honestes i de mirada transparent que han empès del
carro insistentment. Volem fer valdre aquesta feina i l’honestedat de
la política de proximitat que fem. La mala praxi no ha de tenir lloc en
el nostre poble i sempre, sempre, les desmuntarem amb el bon fer
de l’honestedat. No tothom ho pot dir això.
Gràcies, des del cor, a tots els nostres votants; continuarem treballant per donar-vos respostes.

Des de l’inici de la legislatura la CUP ha treballat per fomentar una
cohesió real i palpable que fes valdre la diversitat i la riquesa del
nostre teixit social. En aquest sentit, i posant les persones al centre, s’han fet millores importants, com l’ampliació de la recollida
porta a porta, la municipalització de l’aigua a Can Cabot i el manteniment de l’oficina del Cros (amb vista a la futura oficina de les
Ginesteres).

LA COHESIÓ, LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA HAN
ESTAT TRES PILARS FONAMENTALS D’UNA LEGISLATURA
QUE, MALGRAT LA INESTABILITAT DE GOVERN, HA
ACONSEGUIT QUE LA CIUTADANIA RECUPERÉS EL PODER A
L’ESPAI PÚBLIC I LA VEU ALS ÒRGANS DE DECISIÓ.
La nostra forma d’entendre la política es basa en l'assemblearisme, on totes les veus tenen la mateixa importància. Per això hem
apostat sempre per iniciatives d’apoderament ciutadà, com el
Consell d’Infància, l’impuls a la Mostra d’entitats o els pressupostos participatius, que han fet de la ciutadania la protagonista en la
presa de decisions.
Sempre hem defensat i defensarem la creació de mecanismes de
transparència que apropin la ciutadania a l’administració local. Així,
el 2016 obríem el Portal de Transparència, que situaria Argentona
entre els 10 municipis més transparents de Catalunya.
És impossible resumir en un article l'essència de quatre anys de
govern, però volem destacar l’enorme privilegi que ha estat poder
posar al servei del poble les ments i els cors de totes les persones
que formen l’assemblea de la CUP d’Argentona.
I per acabar, volem donar les gràcies a totes i cadascuna de les
persones que viuen a tots els veïnats de la vila, urbanitzacions,
disseminats i al nucli urbà, perquè és entre totes que fem d’Argentona aquest magnífic lloc on viure. De tot cor: gràcies, Argentona

/totsperargentona
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com

24

@TxArgentona
609 945 932

@CUPArgentona
@ argentona@cup.cat
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ERC

PSC

ERC SE SUMA A GOVERNAR LA VILA AMB
VALORS REPUBLICANS

UNA ARGENTONA PER AVANÇAR: ATREVEIX-TE
A CANVIAR-LA

Crear un artefacte polític que uneixi diferents sensibilitats polítiques
sempre és un risc. Sempre hi pot haver tensions internes amb un
col•lectiu poc cohesionat, hi ha la por a perdre seguidors que no
combreguen amb alguna de les altres forces polítiques... Però el
moment històric del país es mereixia fer aquest esforç a Argentona.
Amb el resultat de les eleccions també s’han vist avalades decisions
polítiques que, des d’una estratègia de l’oposició basada en el conflicte, s’havien utilitzat contra el govern. Estem parlant de l’eliminació
de simbologia franquista, de la democratització dels noms dels carrers o de l’impuls del nou Pla d’Ordenació Urbanística, tan necessari
per a el desenvolupament sostenible del municipi. Però també de
polítiques que no són tan visibles: ajuts per a la contractació de persones aturades a les empreses del municipi, programes de formació per a joves, la reurbanització de Sant Miquel del Cros...

LA GENT D’ERC ARGENTONA CONTINUAREM TREBALLANT
DES D’UNITAT PERQUÈ ARGENTONA SIGUI UN LLOC
MILLOR PER VIURE PER A TOTHOM, PERÒ ESPECIALMENT
PER A LES PERSONES MÉS VULNERABLES.
A partir d’ara, CUP, ERC, ICV i persones independents lleials als
principis republicans, parlarem amb una sola veu des d’aquestes
pàgines del Cap de Creus. La gent d’ERC Argentona continuarem
treballant des d’Unitat perquè Argentona sigui un lloc millor per viure per a tothom, però especialment per a les persones més vulnerables. L’inici d’un mandat és una oportunitat per millorar tot allò que
no s’ha fet prou bé, però també és l’ocasió per consolidar polítiques
que han estat valorades positivament. És per tot això, que us agraïm
el suport que ens heu donat i dir-vos que no deixarem de comptar
amb tots vosaltres. Gràcies.

Durant els dos darrers anys del mandat 2015-2019, ens hem trobat
amb un govern que s’ha caracteritzat per la manca de gestió ordinària de la maquinària municipal i per la no-execució del pressupost,
deixant de realitzar les obres aprovades, així com per la manca de
respostes als administrats.
La prova és que el 2018 només van executar el 73% del pressupost.
De cada quatre euros que els argentonins vam posar als comptes
públics, només se’n van aprofitar tres. Un suspens rotund en la gestió
dels interessos del poble!
“Atreveix-te a canviar Argentona” és el que hem demanat als electors. Volem revertir aquesta ineficàcia. Tenim un model de poble.
Volem convertir Argentona en una vila per viure-hi, per treballar-hi,
per gaudir-la i per avançar. Ens cal una gestió eficaç. Oferim el nostre
compromís de responsabilitat amb la cosa pública, de transparència
i de participació. Des de l’ètica personal i la lleialtat institucional. Dient
la veritat als vilatans. Des del govern o des de l’oposició.
Els socialistes som gent de diàleg. Per això continuem oberts a parlar
amb totes les forces polítiques. Posem per sobre els interessos del
poble. La política sobre el model de país la fem sobretot al Parlament.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS, REPARTIMENT DE LA
RIQUESA I COHESIÓ ENTRE TOTS ELS VEÏNATS
Tenim un programa per a Argentona i és d’acord amb aquest programa que no ens cansem de negociar i fer acords per aconseguir
l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats, el repartiment de la riquesa, la cohesió entre tots els veïnats de la vila i l’accés als serveis
i equipaments que ens corresponen. L’anterior govern no ha estat
capaç de realitzar ni tan sols les obres compromeses en els pressupostos participatius. Pel que fa als equipaments: la Velcro està com
estava; la nova biblioteca està per fer; els carrers que s’havien d’arreglar no s’han ni començat i ni tan sols han arreglat ni les voreres...
Dissortadament, són els fets. Es diuen “d’esquerres” i no fan les obres,
ni donen feina, ni realitzen allò amb el que s’han compromès, ni practiquen la paritat. Mentrestant, tots hem de posar els diners dels nostres impostos, ells s’estan a l’Ajuntament per no fer-hi res.
Els socialistes d’Argentona ens comprometem a combatre el seu
immobilisme.

667182993
/esquerra.argentona

argentona.socialistes.cat

@ERCargentona

@PSC_Argentona
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OPINIÓ

PP

ICV

CRECER ES APRENDER

LLUITAR ÉS UNIR-SE PER DEFENSAR UNA
IDEA

Tras las elecciones municipales del día 26 de mayo, se celebró el pasado 3 de junio el último pleno de la legislatura
2015 – 2019. Han sido 4 años trabajando muy duramente por
y para nuestro pueblo. Y, durante estos años, me he sentido
muy orgulloso de poder trabajar para Argentona.
Éste ha sido el único motivo por el que nos hemos presentado a la alcaldía: trabajar por y para Argentona. Tengo la suerte
de contar con un maravilloso grupo de amigos y vecinos que
compartían la misma idea de Argentona que yo: Más y Mejor
Argentona.

LA POLÍTICA TIENE MOMENTOS MUY BUENOS
Y MOMENTOS MUY MALOS. POR ESO,
SIEMPRE HE INTENTADO APLICAR ÉSTA
MÁXIMA A MI VIDA: "SI EL DÍA NO TE SONRÍE,
SONRÍELE TU A ÉL"
La política tiene momentos muy buenos y momentos muy
malos. Por eso, siempre he intentado aplicar ésta máxima a
mi vida: "Si el día no te sonríe, sonríele tu a él". Los resultados
de las elecciones nos dejaron un sabor agridulce en la boca:
nos han votado más de un centenar de personas más que en
las elecciones del 2015, pero no se ha podido ver reflejado en
el pleno. Nos hemos quedado a menos de 10 votos de conseguir el segundo concejal. Pero no queremos desanimarnos. Y,
por ello, queremos dar las gracias a las 631 personas que han
confiado en nuestro proyecto y nos han votado.
Por suerte, vivimos en una sociedad libre y democrática.
Cada uno es libre de pensar y vivir como quiera. Pero siempre
con respeto, que es la base para poder convivir todos juntos.
El referido pleno fue un pleno de despedida. Y, por ello, otra
vez, quiero dedicar unas líneas para agradecer públicamente
a los concejales salientes el trabajo que han realizado. Assumpta Boba, Eusebi Traby Salvador Casas, Carles Martínez,
Arnau Aymerich, Aina Gómez y Guillem Saleta: Moltes gràcies!
Moltes gràcies per haver ajudat a construir una Argentona
millor. Ja ho sabeu: Más y Mejor Argentona. Ens veiem aviat.

@PPArgentona
Popular Argentona
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Neus Català, la lluitadora antifeixista que va sobreviure al camp
d’extermini de Ravensbrück i que no fa gaire ens ha deixat a l’edat
de 103 anys, deia: “Molta gent creu que lluitar és agafar una arma,
però lluitar és unir-se per defensar una idea”.
Unir-nos és el que hem fet a ICV d’Argentona, i ho hem fet doblement: per un costat hem creat la confluència Argentona en Comú,
de la qual des d’ara en formarem part, i per l’altra ens hem integrat
a la candidatura Unitat-Argentona per la República.
El fruit d’aquesta unitat ja és ben conegut: l’esquerra sobiranista,
amb 8 regidors, ha obtingut l’encàrrec de governar per part de la
ciutadania d’Argentona.

ESTEM MOLT SATISFETS DELS RESULTATS
D’UNITAT-ARGENTONA PER LA REPÚBLICA,
I DONEM LES GRÀCIES ALS CONVILATANS I
CONVILATANES QUE ENS HAN FET CONFIANÇA
Volem insistir en la idea que la unitat ha estat sempre un principi
important de les esquerres. La Neus Català ho expressava molt
bé, i molts altres teòrics també ho han deixat palès.
No obstant això, les esquerres de tot arreu sempre s’han caracteritzat per perdre’s en la divisió i l’atomització. No volem dir que hi
hagi d’haver una sola esquerra, ja que socialdemòcrates i anticapitalistes són ideologies ben diferenciades i és difícil que puguin
confluir, però no es pot entendre que en algunes ciutats (podem
posar l’exemple, entre molts, de Badalona i Mataró) l’esquerra
transformadora no hagi pogut anar aplegada en una única candidatura. Bé, ja hem vist el resultat que ha donat aquesta divisió en
aquestes ciutats esmentades.
Estem molt satisfets dels resultats obtinguts per Unitat-Argentona per la República, i donem les gràcies als convilatans i convilatanes que ens han fet confiança. Lluitarem perquè aquests
resultats es tradueixin en un bon govern per Argentona, serem
estrictes en el control d’aquest govern i crítics quan calgui. Però al
mateix temps tenim molta confiança que aquesta Unitat donarà
molts fruits.

ICV Argentona
@ icv.cxi.argentona@gmail.com

ACORDS DE PLE

Acords de Ple
*(EL GOVERN EL FORMEN CUP, ERC I ICV)

*El regidor d’ERC, Carles Martínez, abandona el ple a l’hora del seu inici aproximadament

PLE ORDINARI DEL 4 DE MARÇ
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Ratificació resolucions d’Alcaldia

Aprovat per unanimitat

Expedient de modificació de crèdits núm. 04/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019

Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no
adscrit) i 5 abstencions TxA

Aprovació preus contradictoris del contracte del servei de manteniment instal•lacions dels equipaments municipals i control energètic

Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no
adscrit) i 5 abstencions TxA

Desestiment del procediment de licitació del contracte mixt de servei consistent en el manteniment d’alarmes, extintors, boques d’incendi, ruixadors, exutoris i desfibril•ladors i execució de la
memoria valorada actuacions a realitzar en les instal•lacions d’alarmes, extintors, boques d’incendi,
ruixadors, exutoris i desfibril•ladors, i iniciació inmediata del procediment de licitació

Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no
adscrit) i 5 abstencions TxA

Adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament d’Argentona i del
Museu del Càntir

Aprovat per unanimitat

Recursos Humans
Modificació de l’acord de condicions comuns del personal del servei de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Inocació de l’expedient de revisió d’ofici deks acords plenaris de 18 de desembre de 2017 i 20 de
març de 2018 d’aprovació de la relació de llocs de treball i valoració de llocs de treball

Aprovat per 14 vots a favor (govern, TxA i regidor no adscrit), 2 en contra de PSC, i 1 abstenció de PP

Designació de membres per a la construcción de la Comissió d’Investigació, d’acord amb el Protocol
d’assetjament laboral d’Argentona

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Urbanisme
Aprovació definitiva del projecte executiu per la construcción de la Xarxa de Banda Ampla del municipi d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Medi Ambient
Aprovació del conveni entre l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i
l’Ajuntament d’Argentona per a l’establiment d’un acord marc per al subministrament de bosses i fundes
compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgància pels anys 2019-2022

Aprovat per 16 vots a favor (govern, TxA, PSC, i regidor no
adascrit) i 1 vot en contra PP

Educació
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a l’èxit educatiu

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Igualtat
Aprovació de l’annex del Protocol per l’abordatge integral de la Violència de Gènere “Actuacions de Dol”

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Aprovació manifest en motiu del 8 de març de 2019, Dia Internacional de les Dones

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Mocions
Moció del grup municipal PSC-Candidatura de Progrés, que insta al govern a buscar un màxim consens polític
i social en el projecte de la nova biblioteca municipal a Can Doro

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Moció del grup municipal PSC-Candidatura de Progrés, per a garantir el servei de pediatría als centres d’atenció primària

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Moció del grup municipal Partido Popular Argentona, relativa a la recepció de les obres de Can Barrau II

Aprovat per unanimitat de tots els presents

PLE EXTRAORDINARI DEL 21 DE MARÇ
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Aprovació POUM

Aprovat per 9 vots a favor (govern, PP i regidor no adscrit)
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PLE ORDINARI DE L’1 D’ABRIL
*Absències justificades: Aina Gomez, Arnau Aymerich i Pep Masó.

Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Normativa que regirà el sorteig dels membres de les meses electorals que actuaran durant les
properes Eleccions a les Corts Generals 2019 del dia 28 d’abril de 2019

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament d'Argentona per l'exercici 2019. Modificació del Reglament de règim intern de les escoles bressol municipals.

S’aprova amb 12 vots a favor (govern, TxA i PSC) i 2 abstencions (PP i regidor no adscrit)

Manteniment tarifes del servei d’autotaxis d’Argentona del 2018 per a l’exercici 2019.

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Recursos econòmics
Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019

S’aprova amb 10 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no
adscrit) i 4 abstencions (TxA)

Modificació de crèdit núm. 2/2019 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de
l’exercici 2019

S’aprova amb 9 vots a favor (govern, PSC i regidor no
adscrit) i 5 abstencions (TxA i PP)

Urbanisme
Adjudicació del contracte d’obres incloses en el projecte executiu de les subfases 2.1 (actuacions
estructurals) i subfase 2.4 (restauració interior) de la fase II del projecte executiu de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Educació
Licitació del contracte mixt de serveis de les escoles bressol municipals d’Argentona, Cargol Treu
Banya i el Bosquet de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Igualtat
Aprovació del Protocol per a l’abordatge del sexisme i les violències sexuals a Argentona

Aprovat per unanimitat de tots els presents

PLE EXTRAORDINARI DEL 29 D’ABRIL
Propostes i mocions

Resultat

Normativa que regirà el sorteig dels membres de les meses electorals que actuaran durant les
properes Eleccions Municipals i al Parlament Europeu 2019 del dia 26 de maig de 2019

Aprovat per unanimitat de tots els presents

PLE ORDINARI DEL 6 DE MAIG
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Rectificació de l’inventari de béns referit a 31 de desembre de 2018

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Proposta d’acord de l’Ajuntament d’Argentona, d’adhesió a l’acord marc de subministrament
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Recursos econòmics
Expedient de modificació de crèdits núm. 07/2019 del pressupost municipal de l'exercici 2019

12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no adscrit) i 5
abstencions (TxA)

Igualtat
Modificació del pla normatiu de l'Ajuntament d'Argentona. Tramitació del Reglament de polítiques
d'igualtat i LGTBI de l'Ajuntament d'Argentona
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Aprovat per unanimitat de tots els presents

29

NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS DEL MUNICIPI
El programa Argentona Impuls activa una bossa de subvencions per valor de 34.000 euros per contribuir
a la reactivació econòmica del teixit empresarial del municipi
La convocatòria del 2019 engloba dues línies de subvencions:
•Línia A : empreses i comerços d’Argentona que contractin o hagin contractat, entre l’1 de gener i el 18
d’octubre de 2019 i per un període mínim de 6 mesos, persones en situació d’atur empadronades al
municipi.
•Línia B: Subvencions per a persones desocupades d’Argentona que s'incorporen al món laboral com a
treballadors autònoms en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 18 d’octubre de 2019.

El termini per sol•licitar la subvenció acabarà el pròxim 18 d’octubre.
Per a més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona
(SEMPRE).
Es recomana fer ús del servei de cita prèvia del SEMPRE, per tal que els tècnics revisin prèviament la
documentació a presentar.
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