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Actíva Prospect és una companyia de recerca i 
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territorial i gestió de projectes. Actíva Prospect proveeix 

informació pràctica i orientada a la presa de decisions, 

amb una base de treball participatiu i proper al territori. 

Aquesta recerca s’ha dut a terme per encàrrec de 

l’Ajuntament d’Argentona. 

L’enfocament, el contingut, l’anàlisi, la interpretació, les 

conclusions i les orientacions d’aquest document són 

responsabilitat de l’equip de recerca d’Actíva Prospect 

que en té l’autoria.  

La duplicació i/o publicació en qualsevol forma d’aquest 

document només és permesa amb el permís explícit 
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Pla Estratègic d’Argentona 
Ajuntament 
d’Argentona 

PresentacióPresentacióPresentacióPresentació    

 

El present document “Informe de valoració de l’avenç del Pla estratègic d’Argentona” recull el 

treball de poc més d’un any de seguiment del Pla estratègic desenvolupat entre el gener del 2007 

i l’abril del 2008. 

El treball ha estat liderat per l’Ajuntament d’Argentona amb el suport del Comitè Director del Pla 

estratègic i l’assistència tècnica de l’empresa Actíva Prospect. S’ha comptat amb la col·laboració 

de diferents departaments municipals, institucions i associacions, així com persones a nivell 

individual. 

L’objectiu d’aquest treball de seguiment i avaluació de la implementació pretén posar en marxa 

l’aplicació del pla estratègic, valorant i adaptant cada una de les accions als fets que es van 

produint. En paral·lel, pretén també coordinar i compartir la informació i mobilitzar als agents i 

responsables; en definitiva executar un treball transversal que és imprescindible en una gestió 

estratègica del municipi. 

El Pla estratègic d’Argentona que va ser aprovat al 2006, ha iniciat la seva etapa d’implementació 

i per això ha calgut posar en marxa una metodologia de treball per al seguiment i valoració de les 

accions empreses. 

Aquest document té un valor de síntesi i registre del treball realitzat, però el principal actiu és el 

treball de coordinació i intercanvi que ha suposat, aportant coneixement i informació i iniciant un 

enfocament transversal en la implementació del Pla estratègic. 

S’és conscient que un pla estratègic és un projecte a mig i llarg termini i que cal ser constant i 

persistent per la seva continuïtat i per treure’n el màxim profit d’una eina de treball que cal anar 

valorant i reconduint en la seva implementació. 

D’aquest esforç inicial se’n deriva una voluntat de continuïtat i profundament de la feina iniciada. 
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MMMMetodologia utilitzadaetodologia utilitzadaetodologia utilitzadaetodologia utilitzada    

Pel treball desenvolupat es van posar en funcionament tres òrgans de treball: 

� El Comitè Director que ha liderat el procés d’implementació del Pla, ha supervisat 

l’organització d’activitats i documents i ha marcat directrius de comunicació. S’ha reunit el 

9 d’octubre de 2007 i el 15 de gener del 2008. 

� Els Grups de Seguiment dels quals se n’han creat tres: 

El grup de territori ha estat composat per 18 persones i s’ha reunit el 7 de novembre del 

2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per Joan Pujol (tècnic de Medi ambient) 

i com a persona de referència d’Actíva Prospect hi ha treballat Maite Espinach. 

El grup d’economia ha estat composat per 15 persones i s’ha reunit el 7 de novembre del 

2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per l’Anna Alonso i la Carolina Enrich 

(tècniques de Promoció econòmica) i com a persona de referència d’Actíva Prospect hi ha 

treballat David Moreno. 

El grup de societat ha estat composat per 16 persones i s’ha reunit el 7 de novembre del 

2007 i el 17 de febrer del 2008. Ha estat coordinat per Anna Petit (tècnica d’Educació) i 

com a persona de referència d’Actíva Prospect hi ha treballat Berta Pongiluppi. 

� El Plenari, obert a la ciutadania per tal de rendir comptes, opinar i valorar sobre l’avenç del 

Pla, s’ha reunit l’1 d’abril del 2008 i hi ha participat 57 persones. 

S’han utilitzat diverses eines de treball comunes als tres grups per tal de recopilar i documentar 

l’avenç del treball del Pla estratègic. Aquestes eines són: 

� Fitxa de seguiment de cada línia d’acció. Que s’ha utilitzat per recopilar l’estat d’avenç 

de cada línia d’acció. 

� Full sintètic d’evolució: Que ha servit per informar al Comitè Director. 

� Les fitxes d’accions concretes del 2008: Que s’han utilitzat per concretar les accions a 

definides per iniciar el 2008. 

El contingut de totes aquestes eines està inclòs en el present informe. 
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1111 LES LÍNIES D’ACCIÓLES LÍNIES D’ACCIÓLES LÍNIES D’ACCIÓLES LÍNIES D’ACCIÓ    

El Pla Estratègic d’Argentona té definides 7 línies estratègiques que es desglossen en 27 línies 

d’acció. 

Les línies d’acció han estat la pauta de treball en les quals s’ha basat el seguiment i l’avaluació de 

l’avenç del mateix. 

Els tres grups de seguiment s’han distribuït les diferents línies d’acció, tal i com s’indica en el 

següent esquema. 

 

3 Entorn natural 

4 Espai Urbà 

5 Municipis de l’entorn 

1 Promoció de la Vila 

2 Activitat Econòmica i Mercat de Treball 

6 Teixit Social 

7 Serveis a les persones 

El Grup de Territori ha tractat les línies estratègiques 3 i 4 i parcialment la 5. Ha treballat amb 10 

línies d’acció i ha desenvolupat 23 accions específiques per iniciar el 2008. 

El Grup d’Economia ha tractat les línies estratègiques 1 i 2 i parcialment la 5. Ha treballat amb 8 

línies d’acció i ha desenvolupat 27 accions específiques per iniciar el 2008. 

El Grup de Societat ha tractat les línies estratègiques 6 i 7. Ha treballat amb 9 línies d’acció i ha 

desenvolupat 22 accions específiques per iniciar el 2008. 

El detall de les línies d’acció de cada grup, estan detallades en el capítol següent. 

Territori 

Societat 

Economia 

GRUPS DE SEGUIMENT 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
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2222 ÀMBIT DE ÀMBIT DE ÀMBIT DE ÀMBIT DE TERRITORITERRITORITERRITORITERRITORI    

 

 

Per cada una de les línies d’acció, s’exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar 

durant l’any 2008. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 3.1  Interconexió de les zones urbanes amb l'entorn periurbà 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Pel que fa a la connexió i accés amb la riera s’ha fet mig carril bici, amb senyalització i ferm de 

sauló, falta completar la part esquerra del circuit. S’haurien de pensar altres millores per tal de fer 

més amable l’accés i que convidi a fer-lo servir per passejar-hi, fer esport, etc. 
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De la connexió d’eixos amb els veïnats seria interessant fer un inventari de camins i un Pla per 

recuperar-ne alguns. 

S’està fent estudi de l’estat i localització de les rutes i itineraris existents a Argentona, amb 

propostes de senyalització i millora. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

La connexió entre veïnats és difícil i hi ha trams intransitables. Cal potenciar el valor paisatgístic i 

fer-ne el manteniment. 

Les passeres entre marges de la riera es van fer, a nivell de connexió física, però cal potenciar-ne 

l’ús, i fer-ne una conservació i manteniment que convidi a una major utilització de l’espai. 

PRIORITAT 

La prioritat es centra en la creació d’un inventari de camins i la seva senyalització. 

Inicialment es proposava una Prioritat mitjana i una Execució a mig termini, però la prioritat podria 

considerar-se més alta. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

 El pressupost disponible és d’11.000€ per la realització d’un estudi de rutes.  

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

L’estudi actual contempla aquells camins i itineraris existents sobre paper però que en molts 

casos no han estat senyalitzats al territori. L’inventari de camins ha d’anar molt més enllà i 

englobar tots els camins, tant públics com privats, i poder portar a una planificació d’arranjaments, 

manteniment i conservació, així com a la senyalització dels mateixos, titularitats, servituds, etc. 
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ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Circuït bici i esportiu de la riera 

Descripció Acabar el circuit de bicicleta i esportiu per la riera d’Argentona. 

Objectius Repassar ferm i col·locació de la senyalització. 

Resultats Esperats Generar un increment d’ús de l’espai de la Riera. 

Responsable/s Ajuntament. Àrea de Serveis i Àrea d’Esports. 

Observacions Pressupost estimat: 10.000 € aprox. 

 

ACCIÓ 2 Inventari de camins 

Descripció Inventari de camins primaris i secundaris. 

Objectius Inventariar els camins existents: estat, titularitat, recuperació, 
arranjament. 

Resultats Esperats Recuperar camins, planejar arranjaments, senyalització. 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, Medi ambient). 

Observacions Planejar també fer un Pla Especial. 
Aquesta acció està vinculada a l’acció 8 de la línia 1.2. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 3.2  Protecció i gestió del sòl agrícola 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Treballar el nou POUM en el sentit de protegir aquests sòls, recollint els nous usos agrícoles i si 

cal amb Plans especials. Aquests usos s’haurien de compatibilitzar amb temes de paisatge, que 

sovint va dissociat a la finca productiva. 

Cal treballar una marca de qualitat, tal i com es reflecteix a l’acció 2 de la línia 2.1. 

PRIORITAT 

Línia d’acció altament prioritària i d’urgent execució. 
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COMENTARIS I OBSERVACIONS 

Es constata en l’actualitat una manca de definició que genera inseguretat i falta de perspectives a 

alguns agricultors; en síntesi, manca de disponibilitat de finques per desenvolupar nous projectes 

o activitat agrícola. 

Es valora la necessitat de combinar una agricultura actualitzada / tecnificada amb l’agricultura 

tradicional i vetllar per un model que doni més prioritat a la qualitat que a la producció. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Enfocament del sòl agrari en el POUM 

Descripció Treballar el POUM amb el sector agrari. 

Objectius Discutir amb els agents implicats la redacció dels POUM. 
Protegir l’ús agrícola de determinat sòl del municipi i definir-ne les 
capacitats i limitacions. 
Sensibilitzar als propietaris del sòl per la promoció de l’ús agrícola. 

Resultats Esperats POUM. 

Responsable/s Ajuntament, Unió de Pagesos, Sindicat, propietaris... 

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Inventari d’espai agrícola disponible 

Descripció Base dades finques sense conrear. 

Objectius Amb els estudis fets, concretar les finques en desús i plantejar-ne 
solucions per tal que sigui actives a nivell agrari. 

Resultats Esperats Conrear finques abandonades 

Responsable/s Ajuntament, sindicat, particulars... 

Observacions Podria ser un banc de terres local. 
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LÍNIA D’ACCIÓ: 3.3 Reordenació d’activitats a la zona periurbana 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ 

Des de fa molts anys hi ha presència d’activitats irregulars amb un emplaçament a precari. 

Caldria classificar les activitats, valorar la conveniència de les mateixes i plantejar una priorització 

per reubicar-ne en la mesura del possible. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Continuar la disciplina urbanística, amb criteris comuns i rigorosos. 

Tenir en compte l’horta recreativa com a activitat a considerar. 

PRIORITAT 

Línia d’acció prioritària alta però de llarga execució. 

Donar prioritat a l’accessibilitat al territori per temes d’oci. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

 S’està treballant en la recerca de fons de finançament i suport de la Generalitat de Catalunya. 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

En l’actualitat hi ha manca de recursos i capacitat de treball per abordar aquestes problemàtiques. 

Caldria cercar fonts de finançament i suport a la Generalitat. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Inventari d’activitats 

Descripció Fer inventari d’activitats per tal de disposar d’informació (segons 
tipologia, temps de permanència, etc) per valorar la conveniència de 
la seva continuïtat, prioritzar-les i proposar reubicacions en els casos 
que sigui pertinent. 

Objectius Disposar d’un inventari amb la informació actualitzada per la seva 
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anàlisi. 

Resultats Esperats Endreçar-ho de forma gradual, però assolint els objectius que es 
plantegin. 

Responsable/s Ajuntament, Generalitat de Catalunya, afectats, etcètera. 

Observacions En l’actualitat s’està treballant en la recerca de fons de subvenció 
sobre aquesta matèria. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 4.1 Millora estètica i funcional de l’espai urbà 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol- Susana Camí 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Col·lectors i clavegueram: 

S’ha fet el col·lector de les Ginesteres, però resta pendent en el futur el tram de can Tomàs. 

L’ACA ha de definir i presentar el projecte de col·lector de la riera de Clarà i al llarg de 2008 

executar-lo. En l’actualitat ja s’ha aprovat la construcció del col·lector de la riera de Clarà i 

s’iniciaran les obres abans d’acabar l’any 2008. 

S’ha iniciat un inventari de clavegueram com a base per fer un Pla Director. 

Manteniment i neteja de la via pública: 

Hi ha un elevat pressupost anual de manteniment i inversió en carrers, que permetrà realitzar 

totes les inversions previstes. 

Ja s’ha adjudicat un nou contracte de neteja viària amb més recursos que han de millorar la neteja 

dels carrers. 

Barreres arquitectòniques: 

El pla de supressió de barreres arquitectòniques es va desenvolupar entre el 1999 i 2004, però 

d’aleshores ençà s’ha deixat i caldria reiniciar-lo, adequar-lo a normativa nova i executar-lo per 

fases. 

Aigua: 

S’està establint una doble xarxa d’aigües no potables per a recs i altres usos. Cal seguir-la 

desenvolupant. 
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Façanes i normativa constructiva: 

S’han regulat les tipologies i la densitat, caldrien criteris de pautes estètiques que harmonitzin i 

preservin la configuració del casc antic. En aquest sentit, la recent creació del Consell Municipal 

del Patrimoni i el concurs per a la redacció del Catàleg que es farà públic en breu, seran eines 

bàsiques per a aquesta preservació.  

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Les zones urbanes s’han anat ampliant i hi ha dificultat per arribar a tot. Hi ha plantejat la 

reurbanització de carrers del casc antic amb l’aplicació de contribucions especials per obres.  

PRIORITAT 

Línia d’acció prioritària mitja i a mig termini, però algunes d’elles podrien tenir prioritat més alta 

(Pla Director de Clavegueram, Ordenança de Serveis...). 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

Hi ha pressupost de parcs i jardins, per mobiliari i per voreres. 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

Cal una visió global de tots els estudis. 

Quan es fan obres, caldria una ordenança que obligués a resoldre les barreres arquitectòniques. 

La futura ordenança dels serveis municipals haurà de d’obligar a resoldre l’adequació de barreres 

i carrers per així resoldre les barreres arquitectòniques. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Col·lector de Clarà 

Descripció Obres col·lector de Clarà 

Objectius Vetllar i supervisar el projecte i les obres. Dur a terme aquestes 
tasques el més aviat possible. 

Resultats Esperats Col·lector Clarà en funcionament 

Responsable/s ACA, Ajuntament, Juntes Compensació... 

Observacions Està previst que comencin les obres cap a finals d’aquest any. 
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ACCIÓ 2 Manteniment de carrers 

Descripció Pla d’inversions en manteniment carrers. Reparació de paviments i 
voreres. 

Objectius Prioritzar, pressupostar i establir calendari per millora de carrers. 

Resultats Esperats Millora de carrers 

Responsable/s Ajuntament (Serveis) 

Observacions Caldria un Pla a mig termini, amb prioritats i pressupost. 

 

ACCIÓ 3 Pla de supressió de barreres Arquitectòniques 

Descripció Pla supressió de Barreres arquitectòniques, pel que fa a guals de 
zones ja construïdes. 

Objectius Actualitzar el Pla existent per tal adequar-lo a  la normativa actual, 
pressupostar les actuacions i detallar el calendari. 

Resultats Esperats Millora de l’accessibilitat i de la mobilitat. 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, obres i urbanisme), companyies submi-
nistradores. 

Observacions  

 

ACCIÓ 4 Ordenança de serveis 

Descripció Ordenança de serveis 

Objectius Establir mitjançant ordenança els criteris per a tot tipus d’obres i 
serveis a via pública. 

Resultats Esperats Clarificar i ordenar els criteris per obres i serveis a la via pública. 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, obres i urbanisme, Policia), companyies sub-
ministradores 

Observacions En fase de redacció. 

 

ACCIÓ 5 Pla Director de clavegueram 

Descripció Pla Director de Clavegueram. 

Objectius Enllestir l’inventari i iniciar les bases per redactar el PD. 

Resultats Esperats Millorar la xarxa de clavegueram. 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, obres) iAigües d’Argentona S.A.  

Observacions El traspàs a Aigües d’Argentona S.A. es durà a terme properament. 
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LÍNIA D’ACCIÓ: 4.2 Creació d’una zona de vianants i de zones d’aparcament 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Carme Hervàs 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Hi ha un estudi de mobilitat de l’any 2003 sobre el qual s’està treballant per tal d’actualitzar-lo a la 

nova realitat d’Argentona. 

La necessitat d’aparcament vinculada a l’eix comercial i cultural requereix d’unes zones 

d’aparcament als dos extrems. Un a la plaça Nova, que es veu força definit per la vinculació que 

tindrà amb La Sala; i l’altre, de moment més indefinit, ubicat a la zona de can Doro / Ajuntament 

que donarà servei al futur mercat municipal.  

S’estan construint 130 aparcaments privats que contribuiran a donar servei. 

Estudi viabilitat aparcament plaça Nova i avantprojecte en estudi. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Sobre la creació de zona de vianants, cal plantejar la senyalització i les voreres. 

A considerar el fet que canviar l’amplada de les voreres, suposa un canvi de tipologia del carrer. 

PRIORITAT 

Línia d’acció prioritària alta i a mig termini. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

No 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1  Aparcament a la Plaça Nova 

Descripció Estudi de viabilitat d’un aparcament a la plaça Nova i avantprojecte 
en estudi. 

Objectius Dotar de places d’aparcament de rotació que serveixin al comerç 
local i de places de compra i lloguer que pal·liïn el dèficit 
d’aparcament en superfície.  

Resultats Esperats Millora en la mobilitat de vianants pel centre urbà. Augment de les 
places d’aparcament per als habitants i els visitants.  
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Responsable/s Ajuntament, promoció privada, UBA... 

Observacions L’estudi de viabilitat de l’aparcament a la plaça Nova es troba en fase 
de realització.  

 

ACCIÓ 2 Actualització de l’estudi de mobilitat 

Descripció Adequació estudi mobilitat. 

Objectius Rescatar l’estudi ja existent i adequar-lo a la nova realitat ciutadana. 

Resultats Esperats Nou Estudi de Mobilitat. 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, urbanisme, promoció econòmica, Policia...) i 
Diputació de Barcelona. 

Observacions  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 4.3  Accessos i façana del municipi 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Com a temes vigents hi ha: 

- Molèsties no resoltes de soroll de la C-60 i possiblement de la C-32 

- La rotonda d’accés intermèdia està pendent de definir. Estava proposada en l’estudi de mobilitat 

no actualitzat. 

- S’ha millorat la senyalització de la C-1415. Ara és competència de Diputació de Barcelona. 

PRIORITAT 

Línia d’acció prioritària a mitjà i a llarg termini. 

Cal vetllar perquè es programi i s’executi la solució de la contaminació acústica. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

No 
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ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Adaptació de l’estudi de mobilitat 

Descripció Adequació i actualització de les propostes de l’estudi mobilitat. 

Objectius Rescatar l’estudi ja existent i adequar-lo a la nova realitat 

Resultats Esperats Estudi de Mobilitat actualitzat 

Responsable/s Ajuntament (Serveis, urbanisme, promoció econòmica, Policia...), 
Diputació de Barcelona. 

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Reducció de la contaminació acústica de la C-60 i C-32 

Descripció Estudi contaminació acústica C-60 i C-32 i solucions. 

Objectius Instar a la Generalitat a solucionar el problema de soroll. 

Resultats Esperats Inversions i actuacions de millora. 
Instal·lació de solucions per la reducció del soroll a partir de tanques 
natural /vegetació a la C-60 i paviments sono reductors, pel que fa a 
la C-32. 

Responsable/s Ajuntament (Activitats i Sostenibilitat), Generalitat de Catalunya. 

Observacions  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 4.4 Pla d’Habitatge 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Xavier Collet – Xavier Roca 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

S’està duent a terme l’elaboració del Pla Local d’Habitatge amb un conveni amb la Diputació de 

Barcelona. Es farà la 1a.fase de la diagnosi, perquè es vol fer en paral·lel a la revisió del Pla 

general (POUM) que iniciarà en breu . 

Al veïnat de Sant Miquel del Cros, s’estan portant a terme negociacions amb INCASOL, per 

arribar a un acord sobre la construcció de nous habitatges i el nombre d’habitatges a construir. No 

està concretat però la voluntat del consistori és fer-hi entre uns 160-200 habitatges nous. No 

resoldrà la connexió entre el Cros i Argentona, ja que s’ubicaran entre l’autopista, l’actual barri del 
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Cros i la zona industrial. En un futur caldrà repensar la connexió amb Argentona a través de can 

negoci i les Mateves, no com a continu residencial. 

Respecte la transformació d’habitatges unifamiliars en plurifamiliars, al Juliol del 2007 es va fer 

una modificació del Pla general que en cas dels plurifamiliars al centre limita la densitat 

d’habitatges amb un màxim resultant de l’aplicació de 80m2 per habitatge a la edificabilitat del 

solar, mantenint la tipologia i l’estructura de la casa i sense segregar l’espai exterior. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Pel que fa a Habitatge social es proposa un model nou de construcció en cessió. Hi ha un equip 

d’advocats que estan fent un estudi de viabilitat jurídica i econòmica al voltant de l’entitat Sostre 

Cívic. Hi ha una proposta concreta de sòl al municipi per 23 habitatges a Can Serra de Lladó. 

S’encarregarà el projecte i la primera promoció es podria iniciar aquest any. 

Tenint en compte l’elevat nombre d’habitatges buits, caldria pensar algun mecanisme de foment 

del lloguer o informació d’ajuts des d’altres administracions, contactant amb els propietaris 

d’habitatges buits. 

Foment de l’habitatge sostenible. El POUM pot ampliar i millorar els requeriments en aquest 

sentit, com per exemple energies alternatives com plaques solars, calderes de biomassa, etc. Així 

mateix es veu convenient la regulació les instal·lacions. 

PRIORITAT 

La revisió del Pla general, que condiciona molts aspectes d’habitatge. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Pla d’Habitatge 

Descripció S’ha signat un conveni amb Diputació i s’engegarà una primera fase 
de diagnosi. 

Objectius Millorar i facilitar l’accés a l’habitatge. 

Resultats Esperats Facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat, promoure la 
rehabilitació i coordinar les actuacions en aquesta matèria.  

Responsable/s Ajuntament, Diputació 

Observacions  
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ACCIÓ 2 Promoció Can Serra de Lladó amb un nou model de cessió d’ús. 

Descripció Construcció d’habitatge per a dotacions de lloguer.  

Objectius Enllestir l’estudi de viabilitat jurídic i econòmic, encarregar projecte. 

Resultats Esperats Nova promoció de 23 habitatges socials amb un model de gestió en 
cessió d’ús. 

Responsable/s Ajuntament, Argentona Projectes, cooperadors i Sostre Cívic.  

Observacions  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 5.1 Recuperació i reordenació de la Riera d’Argentona 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

S’han fet alguns trams de carril bici. El marge dret està senyalitzat però falta fer el marge esquerra 

ja que abans s’ha de condicionar el camí arranjant el ferm.  

Hi ha elements com passos i accessos a la riera que no estan prou aprofitats. Cal dinamitzar-la 

per a l’ús cívic i ciutadà, per gaudir-ne i no que no s’identifiqui com a zona degradada. Cal 

mantenir els camins de serveis al voltant de la riera i fer-los possible com a ús de passeig on 

puguin accedir la gent gran, per ex. de Riudemeia fins al mar paral·lel a la Riera d’Argentona. 

Hi ha alguns conflictes d’ús de camins privats. Es preveu fer un inventari de camins que aclarirà 

propietats i servituds. Per exemple, recentment s’ha fet una primera actuació amb la brigada 

verda per recuperar el camí del mig entre Mataró i Argentona que s’havia perdut entorn del 70%. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

La carta del paisatge és un projecte liderat Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 

pel consell comarcal que s’ha endarrerit per part de l’equip redactor i, fins al moment, no s’han 

aportat propostes concretes. Hi ha uns quants municipis adherits a la carta del paisatge. Es 

preveu que es faci un procés participatiu i estigui durant el 2008. 

S’hauria de treballar amb l’ACA i el departament de Medi ambient de la Generalitat. Es vol 

recuperar la idea de conca i es contempla la idea de corredor conjuntament amb Mataró, Dosrius i 

Cabrera. 
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PRIORITAT 

La prioritat es centra en possibilitar l’ús cívics d’aquests corredors i camins. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Carta del paisatge 

Descripció Participar activament en la Carta del Paisatge 

Objectius Participar en la elaboració de la carta del Paisatge com a document 
de treball per al futur POUM. 

Resultats Esperats Preservació del paisatge i minimització dels impactes. 

Responsable/s Generalitat, Consell Comarcal, Ajuntament, entitats. 

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Corredor natural Mataró-Cabrera-Argentona-Dosrius 

Descripció Rescatar la idea de Corredor natural Mataró-Cabrera-Argentona-
Dosrius per la riera d’Argentona com a espai natural a recuperar i pel 
gaudi de tots. 

Objectius En compatibilitat amb la carta del paisatge, establir els contactes 
entre els ajuntaments i altres administracions per fer un front comú i 
recuperar la riera 

Resultats Esperats A curt termini (2008) contacte entre ajuntaments i administracions. 
I a mig i llarg termini conveni de col·laboració, redacció projectes i 
execució. 

Responsable/s Ajuntaments, Diputació, ACA i Consell Comarcal. 

Observacions  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 5.2 Gestió cooperativa i mancomunada de l’espai forestal 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Pujol – Josep Famadas – Francisco Masaguer 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ 

S’ha creat una nova associació de propietaris forestals que tenen diferents projectes (formació, 

projecte de planta de biomassa,...). Una de les raons de la creació va ser l’interès del municipi i la 
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voluntat de conservació de determinades arbredes compaginant-les amb una explotació 

sostenible. 

S’han fet força Plans tècnics per la gestió dels boscos, però els propietaris més petits i més 

dispersos tenen dificultat en fer-ho. 

Es manté la proposta d’estudiar la viabilitat de l’explotació forestal i l’aprofitament de la biomassa 

per obtenir energia amb l’objectiu de netejar boscos i potenciar la protecció contra incendis. 

L’associació de propietaris està fent càlculs i previsions de rendibilitat de planta de biomassa a 

petita escala. Les plantes de biomassa més industrials són rentables a partir d’un volum molt 

gran, fet que requeriria com a mínim un nivell comarcal. Es considera convenient que s’estimuli 

l’ús de la biomassa perquè el bosc tingui sortida; per exemple la utilització de calderes de 

biomassa en equipaments municipals i aportar informació tècnica a persones interessades. 

Des del sector es constata que fa falta personal qualificat, des de peons forestals, serradors. Des 

del municipi s’estan portant a terme Plans d’ocupació que formen a persones en aquest àmbit. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Caldria estudiar el potenciar plans de gestió conjunts de finques petites per part d’agrupacions de 

propietaris. Es requeria un finançament temporal fins que no es disposa de les subvencions. 

(l’Ajuntament podria donar suport financer a aquests plans de gestió agrupats). 

Argentona hauria d’avançar més en l’ús d’energies renovables. Hi ha un codi tècnic que ja obliga 

a l’ús de determinades energies, però s’ha de controlar el seu compliment en la inspecció de 

primera ocupació i el seu manteniment posterior. Igualment es veu convenient tenir en compte els 

criteris de col·locació de com s’han de posar per evitar una degradació visual del paisatge urbà. 

PRIORITAT 

Potenciar l’ús d’energies renovables i donar impuls a l’ús de la biomassa per fer rendibles els 

boscos. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Gestió sostenible dels boscos 

Descripció Donar suport a l’Associació de Propietaris forestals en la promoció 
dels Plans Tècnics de Gestió, en l’explotació sostenible dels boscos i 
aprofitament de la biomassa. 

Objectius Crear els mecanismes de suport i col·laboració. 
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Resultats Esperats Ordenació i potenciació de l’activitat silvícola i l’ús de la biomassa. 

Responsable/s Ajuntament, Consorci PEIN, Associació Propietaris forestals, 
Generalitat 

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Pla d’Energies Renovables 

Descripció Avançar en l’elaboració d’un Pla d’Energies Renovables 

Objectius Avançar en l’ús d’energies renovables en instal·lacions municipals i 
privades. 

Resultats Esperats El Pla hauria de preveure la possibilitat real als edificis municipals de 
la instal·lació progressiva de plaques solars, mesures d’estalvi i 
eficiència energètica i aprovació d’una ordenança solar. 

Responsable/s Ajuntament, Diputació, ICAEN, empresa privada. 

Observacions  

 

ACCIÓ 3 Aprofitament de la biomassa 

Descripció Plantejar dins el Pla la promoció i foment d’ús de la biomassa com a 
font alternativa per a calderes d’edificis públics i privats. 

Objectius L’ús de la biomassa com a font d’energia alternativa 

Resultats Esperats Estudiar els costos - beneficis de substituir i implantar les calderes de 
biomassa. 

Responsable/s Ajuntament, ICAEN.  

Observacions  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 5.3 Millora i promoció del Transport públic 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

S’ha avançat en la planificació del Bus intraurbà que unirà les urbanitzacions, el nucli i el Cros 

amb l’Hospital de Mataró. S’han realitzat les proves d’itineraris i la previsió dels horaris que 

connectaran amb els busos de les altres línies en servei. Està previst  que comenci a funcionar la 

tardor de l’any 2008. 
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La línia de Bus amb Barcelona, només funciona a primera hora del matí perquè té molt pocs 

usuaris i no és viable. 

La línia de tren prevista entre Mataró i Granollers està en un estat avançat de programació. 

L’Ajuntament esta consensuant un traçat amb la Generalitat Previsiblement el recorregut passarà 

pel marge dret de la riera i s’ubicarà una estació a Argentona. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Es planteja d’estudiar la possibilitat d’impulsar, conjuntament amb Mataró, una línia de bus que 

connecti amb aeroport de Girona. 

PRIORITAT 

L’inici del funcionament del bus intraurbà i la valoració de la seva viabilitat. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Bus de connexió d’urbanitzacions i Hospital de Mataró 

Descripció Autobús de connexió entre les urbanitzacions de la Vall de Clarà -
Ginesteres - Casc urbà - Madà – Cros – Mataró - Hospital 

Objectius Implantar la línia a la segona meitat de l’any. A partir del mes d’octubre. 

Resultats Esperats Millora de la interconnexió i accés a l’Hospital en transport públic.  

Responsable/s Ajuntament, empresa privada  

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Tren Orbital 

Descripció Traçat del tren orbital 

Objectius Consensuar un traçat respectuós amb el territori pel marge dret de la 
riera i una estació a Argentona 

Resultats Esperats Millora de la connectivitat i de la mobilitat d’una forma sostenible i 
consensuada amb el territori.  

Responsable/s Ajuntament d’Argentona i Generalitat 
 

Observacions  
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3333 ÀMBIT D’ECONOMIAÀMBIT D’ECONOMIAÀMBIT D’ECONOMIAÀMBIT D’ECONOMIA    

 

 

 

Per cada una de les línies d’acció, s’exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar 

durant l’any 2008. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 1.1 “La Sala”. Motor d’activitat cultural i promocional de la vila 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

La sala està en obres. Aquestes obres tenen un cost de vuit milions d’euros i encara s’estima una 

suma d’un o dos milions més per acabar-les. Aquestes obres tenen un cost de vuit milions d’euros 
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i encara queda pendent una obra per valor de 2 milions més. Es preveu un termini mínim 

d’execució de 2 anys. 

A finals d’abril s’espera tenir enllestit el pati de butaques i també la plataforma per dur les 

actuacions. 

Perquè la sala pugui ser utilitzada i pugui actuar en tota la seva plenitud fa falta tenir una 

escenografia (decorats, il·luminacions, megafonia...). Aquest aspecte no està previst aquest 2008, 

per falta de diners i capacitat d’endeutament per part de l’Ajuntament. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Primer de tot cal resoldre el tema de l’aparcament i es per això que s’ha prioritzat aquesta 

actuació en els pressupostos municipals. Les obres de l’aparcament a la plaça finalitzaran en el 

termini d’un any i mig. Després si no arriba per una altra banda pressupost addicional, es 

continuarà amb les obres de condicionament de l’escenografia. 

El desenvolupament de la sala quedarà aturat i no serà fins el 2009 que es reconduirà el 

plantejament de finalització del procés de materialització total d’aquesta. Es podria dir que s’ha 

quedat enrederit el projecte ja que la previsió feta a priori donava un període de dos anys per 

finalitzar-lo. 

La sala estarà operativa sobre el 2010, contant que al 2009 hi hagi el pressupost adient per 

finalitzar-la en la seva totalitat dins les potencialitats que se li han atribuït. 

 S’està estudiant la possibilitat d’obtenir una llicència per fer activitats puntuals, per tal que es 

compleixin els requisits legals a nivell de qualitat i seguretat.  

PRIORITAT 

La prioritat de la sala és tenir el pàrquing acabat i l’escenografia materialitzada per a poder donar 

els valors adients que requereix aquesta, ara bé per poder complir aquesta prioritat es fa 

necessària una inversió que de moment no té partida pressupostària. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

S’han emprat uns vuit milions d’euros per iniciar i dur a terme les obres de la sala, ara bé encara 

són necessaris dos milions més per a poder-les finalitzar. Es parla d’un pressupost que de 
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moment no és palpable i que es posarà sobre la taula al 2009 per veure la viabilitat i la concreció 

d’aquest. 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

La Sala es troba en una situació crítica pel que fa a la immediatesa de la seva funció motora de 

promoció ja que es troba encara en obres i no s’estima fins els 2010 una concreció i finalització 

d’aquesta per falta de fons. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Instal·lació del pati de butaques 

Descripció Finalització de la instal·lació. 

Objectius Millorar l’actual sala perquè segueixi sent polifuncional i es 
converteixi en un motor d’activitat cultural a Argentona. 

Resultats Esperats Millorar les condicions de la Sala per a poder treure’n el màxim profit 
donades les actuals condicions estructurals. 

Responsable/s Ajuntament d’Argentona. 

Observacions Es preveu que a finals d’abril estarà instal·lat el patí de butaques. 
En el debat s’apunta que cal anar avançant pel que fa a l’estratègia 
de la pròpia sala. Cal, doncs, efectuar una reflexió en el proper any 
sobre quin ha de ser el model que regeixi el seu funcionament.   
Es detalla que caldrà esperar un temps per observar l’obra completa 
ja que encara falta per finalitzar l’escenografia. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 1.2 Activitat turística en base al patrimoni arquitectònic, cultural i 

natural 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Carolina Enrich / Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Com a accions que s’estan portant a terme des de fa anys i que es van actualitzant, hi ha:  

- Promoció de la vila: difusió  a través de la participació en fires (Saló Internacional de turisme de 

Catalunya, Fira modernista de Terrassa, Fira de Calella i del Maresme). 
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- Edició de material: difusió a través de tríptics informatius (Conèixer Argentona: ruta pel centre 

del casc urbà, Ruta Puig i Cadafalch) , punts de llibre i material promocional. També es dona 

suport a altres edicions (Ruta de les fonts, Mapa alpina: guia excursionista). 

Com a novetats: 

Cal assenyalar la creació del Consell municipal del patrimoni, que impulsarà en primer terme un 

catàleg del patrimoni arquitectònic, natural i cultural d’Argentona. Com a resultat del catàleg es 

vetllarà per la protecció legal dels llegats més importants per la vila. Aquest catàleg és un primer 

pas per a la valorització del patrimoni i després es treballarà per veure com es pot potenciar 

l’activitat econòmica al voltant d’aquest. 

En segon lloc, hi ha un aspecte nou a introduir en la promoció de la vila, en relació als referents 

que són el Museu del càntir i la Fira de ceràmica que situen a Argentona en el mapa cultural 

català (i fins i tot nacional i internacional). Darrerament s’ha creat l’Associació espanyola de 

municipis de la ceràmica. Aquesta associació ha decidit localitzar la seva seu a Argentona, la 

formen 23 pobles espanyols de moment, tot i que ja en són al voltant de 30 tenint en compte els 

nous interessats. Al mateix temps aquesta associació està en contacte amb l’Associació francesa 

i italiana de ciutats de la ceràmica cercant l’objectiu de crear sinèrgies que ajudin al 

desenvolupament de l’activitat turística d’Argentona. Actualment el museu del càntir ja atrau a un 

nombre important de visitants, sovint organitzada (autobusos) i també en dies laborables. La 

participació i presidència d’Argentona en aquesta xarxa de municipis pot promocionar la vila en 

relació a aquests temes. Al voltant d’aquesta nova perspectiva es planteja la idea de creació d’una 

escola de ceràmica on es reciclessin ceramistes de poblets d’Espanya tot creant una dinamització 

complementaria a la vila. 

Al voltant de la recuperació del patrimoni cultural i de les festes tradicionals es comenta que en la 

Fira d’entitats duta a terme recentment s’ha parlat de la recuperació de velles tradicions com el 

ball de gitanes per part de l’esbart dansaire. Es comenta que la Fira es durà a terme cada dos 

anys, durada que està en funció de la resposta social i no tan de que l’Ajuntament recolzi aquest 

espai. 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, s’està parlant amb els actuals propietaris de la finca de Puig i 

Cadafalch per obtenir-la per la vila, però està en un estat molt embrionari i s’han de trobar els 

recursos adients per afrontar aquesta acció. 
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Finalment, assenyalar la contractació d’un estudi tècnic de la xarxa de senders, aquest estudi 

preveu aportar elements per a la senyalització i la millora de l’estat dels camins del patrimoni 

natural existent a Argentona. Aquest estudi permetrà cercar punts febles per a poder ser millorats 

i a posteriori poder promocionar amb qualitat la zona. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

En relació a la  proposta d’un punt d’informació turística, s’han realitzat algunes experiències que 

es detallen a continuació, però encara no hi ha res consolidat: 

Punt d’informació de les Festes Majors: Assessorar al client amb qualitat sobre  les activitats i 

entreteniments del municipi. Aquest servei puntual d’informació turística va donar molt bons 

resultats. 

Punt d’informació situat al carrer gran: Servei que no va acabar de funcionar degut a la manca de 

centralitat de l’espai i a la gestió d’atenció horària inadequada. També es va finalitzar perquè el 

personal adscrit al punt anava lligat a una subvenció que va finalitzar. 

Davant l’experiència, es proposa redefinir-ho i situar el punt a un lloc amb més centralitat pel que 

fa als visitants, que és el Museu del Càntir (espai emblemàtic i punt de referència d’Argentona en 

termes turístics) 

PRIORITAT 

Com a prioritat bàsica s’esmenta el crear sinèrgies que situïn Argentona en el mapa com a punt 

d’interès turístic.  

Tenint en compte les relacions que s’estan duent a terme amb l’associació de municipis espanyols 

i europeus de la ceràmica, s’està cercant el posicionar Argentona com a centre de referència 

europeu de la ceràmica. 

Al mateix temps s’aposta per la creació d’un punt de promoció de la vila. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Participació a fires per promocionar la vila 

Descripció Participar a fires de turisme per difondre els atractius d’Argentona. 

Objectius Donar a conèixer Argentona i els seus atractius turístics (culturals, 
gastronòmics, paisatgístics,...). 
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Resultats Esperats Augment de l’afluència de visitants i promoure els principals 
esdeveniments que se celebren a Argentona.  

Responsable/s  Ajuntament d’Argentona amb la col·laboració del Museu, agents 
gastronòmics i agents privats. 

Observacions De moment ja es participa al Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya, a la Fira Modernista de Terrassa i a la Fira de Calella. 
La participació es fa en el marc del Consorci Costa del Maresme.  

 

ACCIÓ 2 Consell Municipal del Patrimoni 

Descripció El Ple ha aprovat aquest òrgan i el reglament es troba en exposició 
pública. 

Objectius Protecció, conservació i vetlla del patrimoni artístic, cultural i natural 
d’Argentona. 

Resultats Esperats Desplegament del Consell Municipal del Patrimoni, regulació del seu 
funcionament i delimitació de les tasques. 

Responsable/s Ajuntament (Cultura, Urbanisme)  

Observacions Aquest Consell tot just ha començat a donar les primeres passes per 
organitzar-se.  

 

ACCIÓ 3 Catàleg i Pla especial del Patrimoni 

Descripció S’està treballant en el plec de condicions per treure-ho a concurs i 
també hi ha una partida del pressupost concedida. 

Objectius Protecció i conservació del patrimoni artístic, cultural i natural 
d’Argentona. 

Resultats Esperats Disposar d’un catàleg que detalli el patrimoni de la vila i començar a 
desenvolupar les mesures previstes en el Pla.  

Responsable/s Ajuntament 

Observacions Dins d’aquesta acció es catalogarien les masies mereixedores de 
protecció. També es catalogaran indrets paisatgístics tant urbans 
(carrers, cases) com agrícoles i forestals.  

 

ACCIÓ 4 Ampliació de les instal·lacions del Museu del Càntir 

Descripció Obres d’ampliació del Museu del Càntir a través d’una vivenda 
annexa.  

Objectius L’ampliació es portaria a terme per condicionar la futura Escola del 
museu del Càntir. 

Resultats Esperats Permetre que l’escola arribi ser un referent a Catalunya i Europa pel 
que fa a les activitats que s’hi programen.  
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Responsable/s Ajuntament, Museu 

Observacions Es comprarà una vivenda annexa per millorar les condicions de 
l’Escola.  
La millora de les condicions han de permetre absorbir a mig termini 
l’escola Ixió de ceràmica de Mataró.  

 

ACCIÓ 5 Promoció d’Argentona a través de l’Associació Europea de la 
Ceràmica 

Descripció Treballar perquè l’Escola de Ceràmica d’Argentona s’integri en la 
futura Associació Europea de Ceràmica. 

Objectius Promocionar Argentona en el context espanyol i europeu i esdevenir 
un referent. 

Resultats Esperats Integrar-se en l’Associació Europea de la Ceràmica i treballar per 
obtenir un ajut de la nova associació europea i acollir un dels centres 
de referència que aquesta instal·larà a l’Estat espanyol.  

Responsable/s  

Observacions L’ajuntament d’Argentona és actualment la seu de l’Associació 
Espanyola de Municipis de la Ceràmica. Aquesta associació és la 
que gestionarà les possibles ajudes que arribin de la nova 
associació, que la Comissió Europea pot aprovar el juny d’enguany.  
Al mateix temps, Argentona lluitarà per ser un dels tres Centres 
Europeus de referència que establirà l’Associació Europea a l’Estat 
Espanyol.  

 

ACCIÓ 6 Guia del museu del Càntir 

Descripció Guia del Museu distribuïda als museus catalans integrats en la Xarxa 
de Museus de Catalunya.  

Objectius Difusió de les activitats del Museu. 

Resultats Esperats La majoria de museus catalans disposaran d’informació sobre el 
Museu d’Argentona. Augmentar el nombre de visites fruit d’aquest 
exercici de publicitat exterior.  

Responsable/s Regidoria de Cultura, Museu. 

Observacions  

 

ACCIÓ 7 Punt d’informació 

Descripció Necessitat d’establir un punt d’informació. En un pas posterior 
convindrà instal·lar senyalització a diferents punts del poble indicant 
la ubicació del punt d’informació.  
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Objectius Establir un punt de referència pels visitants que faciliti la feina als 
turistes.  

Resultats Esperats Instal·lació d’un Punt d’Informació Turística.  

Responsable/s Ajuntament: Sempre, Cultura. 

Observacions En el debat s’apunta on i com s’ha d’instal·lar. Es comenta la 
possibilitat que el Museu del càntir esdevingui el principal punt 
d’Informació turística del municipi, com de facto porta realitzant fins 
ara. En cas que s’optés per aquesta localització caldria oficiarlitzar-lo 
i senyalitzar-lo. També es debat la possibilitat d’ubicar-lo a la Font 
Picant, epicentre de l’arribada de molts viatgers.  

 

ACCIÓ 8 Estudi i millora de la xarxa de senders 

Descripció Actualment està en marxa un estudi d’anàlisi de la situació de la 
xarxa de senders i de propostes d’actuació.  

Objectius Recopilar tota la informació i propostes de senyalització i de 
promoció de camins. 

Resultats Esperats Avaluar el cost de la senyalització i dels arranjaments per la millora 
de senders.  

Responsable/s Ajuntament, (Sempre, Medi Ambient i Esports) col·laborant amb 
entitats.  

Observacions Convé establir un rang de prioritats i treballar segons aquest pla. 
Aquesta acció està vinculada a l’acció 2 de la línia 3.1. 

 

ACCIÓ 9 Projecte Tradi-Què 

Descripció El projecte consisteix en la recuperació de les tradicions locals. En 
concret, es vol començar a potenciar el Ball de gitanes. 

Objectius Potenciar la cultura tradicional de la vila.  

Resultats Esperats Haver consolidat la formació d’un grup que comenci a treballar en 
algun element de cultura tradicional.  

Responsable/s Regidoria d’Educació. 

Observacions L’Ajuntament coordina el projecte a través d’una entitat i els IES. Està 
finançat per la Fundació Bofill. Actualment en marxa i fins a juny de 
2008.  
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LÍNIA D’ACCIÓ: 1.3 Dinamització del comerç i la restauració 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Yasmina Andrés Joan / Miquel Mendoza 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

En primer lloc hi ha el mercat setmanal, que seria una subacció de l’acció que es planteja. Hi ha 

contractat un estudi per repensar com ha de ser el mercat setmanal. L’estudi ha començat ara, i la 

intenció es marcar unes directius i així concretar un projecte que estigui d’acord amb els criteris 

que requereix un mercat d’aquestes característiques. 

Pel que fa al mercat municipal s’informa que la intenció és garantir la venda de productes frescos 

limitant al supermercat la venda únicament de productes envasats (de manera que no 

competeixin). Actualment, l’ajuntament està rebent ofertes de localització de supermercats, però 

fins que no estigui decidit el model i l’emplaçament del nou mercat no es prendrà cap decisió. 

Pel que fa a la modernització dels comerços s’ha treballat en el foment de l’aparadorisme 

mitjançant un concurs. El tema més problemàtic on no s’ha avançat és el dels horaris. S’apunta el 

fet que els dissabtes a la tarda hauria d’estar obert ja que és un dia de gran atracció comercial, 

ara bé, des dels comerciants es posa com a condició prèvia les millores en la mobilitat (en concret 

la finalització de les obres del pàrquing). La mesura de la zona blava amb estacionament limitat 

sembla que no acaba de funcionar i es mostra insuficient per reactivar el comerç. Com la iniciativa 

d’obrir els dissabtes està poc estesa tampoc es crea les condicions d’atracció de nous clients i els 

comerciants que ho experimenten es queixen que no els surt rentable. 

També s’apunta que s’ha de canviar la mentalitat del comerciant que actualment es comporta més 

com treballador familiar assalariat que un empresari. S’ha de modernitzar el sector 

professionalitzant l’activitat: potenciar la tècnica comercial, les polítiques de preus, modernitzant 

els comerços i millorar l’atenció al client, entre d’altres.  

Altres projectes que s’estan duent a terme en l’àmbit del comerç són (previst pel 2008): 

1) la posada en marxa d’un lloc web. 

2) un concurs de pastisseries i forneries on es vol fomentar la creació d’un postra típic 

d’Argentona. Es pretén que en el futur aquest postra sigui una atracció i afavoreixi el turisme. (en 

la mateixa idea que la coca de Llavaneres) 
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RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Promocionar una ampliació horària dels comerços, tenint en compte el dissabte com a dia 

comercial principal. 

Potser seria interessant canviar l’estacionament limitat a les zones blaves, per zones blaves de 

pagament (com es fa en la majoria de municipis). Actualment, es fa una mala utilització de la zona 

blava, els vehicles aparquen més temps del permès. A vegades, són els mateixos comerciants qui 

ocupa aquestes zones reservades pels seus clients. 

El mercat de productes frescos i la superfície comercial (supermercat) haurien d’estar a la mateixa 

zona ja que seria una forma de recuperar clients ja que amplia l’oferta. 

PRIORITAT 

Actualment les prioritats se centren en: 

1) La professionalització de l’associacionisme comercial. 

2) La formació i professionalització del comerciants. 

3) La definició d’una estratègia conjunta de posicionament dels comerços. Cal engrescar al 

comerciant a vendre de forma diferenciada a l’oferta dels centres comercials. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Dinamització del mercat setmanal 

Descripció S’està duent a terme un estudi de situació de les estructures 
comercials i de gestió. 

Objectius Diagnosticar l’estat del mercat setmanal i valorar les propostes per 
millorar-lo. 

Resultats Esperats Disposar d’aquest estudi per poder valorar les accions a realitzar.   

Responsable/s Sempre, Urbanisme. 

Observacions És previst que els resultats de l’estudi (elaborat per l’empresa 
S’imagina) estiguin disponibles a finals d’abril. 

 
ACCIÓ 2 Portal web 

Descripció És prevista la posada en funcionament d’un lloc web per informar 
sobre l’oferta comercial d’Argentona. Entre els continguts es 
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contempla un cercador de productes/serveis, una fitxa per cada 
associat i la localització en un mapa de l’establiment.  

Objectius Ser una eina efectiva per potenciar el comerç d’Argentona.  

Resultats Esperats Creació del portal web, difondre la seva existència i rebre un nombre 
significatiu de visites en el seu primer any de funcionament.  

Responsable/s Unió de botiguers. 

Observacions Llançament previst durant el mes de juny. 

 
ACCIÓ 3 Postres típics d’Argentona 

Descripció Trobar uns postres típics d’Argentona per crear un nou element 
d’atracció turística i de negoci. 

Objectius Promoció gastronòmica d’Argentona i, al seu torn, dels pastissers. 

Resultats Esperats Augmentar el nivell de negoci gràcies a la compra d’aquest producte 
per part dels turistes que visitin Argentona.  

Responsable/s Unió de botiguers d’Argentona.  

Observacions S’apunta la possibilitat d’escollir el postra a través d’un concurs que 
es realitzarà amb la participació decisiva dels restauradors de la vila. 
La intenció seria realitzar aquest concurs a principis del mes de juny. 
Una vegada seleccionats els postres convindrà publicitar-ho, per 
exemple, portant-lo a fires de turisme com a element de promoció. 

 

ACCIÓ 4 Mostra gastronòmica del bolet i el vi novell 

Descripció Mostra en la que es vendrien uns tiquets que permetrien degustar 
aquests dos productes.  

Objectius Impulsar aquesta mostra i que tingui continuïtat en el temps.  

Resultats Esperats Iniciar la mostra amb un nombre de restauradors importants. La 
mostra hauria de generar un benefici econòmic als restauradors.  

Responsable/s Unió de botiguers 
 

Observacions Es proposa que a la Mostra s’hi afegeixin productes de l’hort típic 
d’Argentona (és el cas del pèsol, el qual es podria comercialitzar). Es 
comenta la possibilitat de realitzar-la a la plaça nova dins d’una carpa 
gran.  

 
ACCIÓ 5 Millora de l’oferta comercial de la vila 

Descripció Portar a terme un seguit d’accions que poden incrementar l’oferta 
comercial d’Argentona (des de l’àmbit de la mobilitat, del comercial, 
etcètera). 
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Objectius Evitar la fuga del comprador a altres focus comercials i augmentar 
l’especialització de l’oferta comercial. Estudiar les necessitats 
comercials de la vila.  

Resultats Esperats Evitar que la competència exterior faci entrar el comerç en crisi i 
potenciar el sector comercial de la vila. Preveure les necessitats, 
donar-hi resposta i conjugar-ho amb la mobilitat.  

Responsable/s Unió de Botiguers i Ajuntament d’Argentona. 

Observacions L’augment de la competència pot facilitar moltes de les mesures a les 
quals els comerciants són encara contraris (horaris comercials). Han 
de ser un seguit d’accions transversals. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 1.4 Recuperació de les masies 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Es una acció que té relació amb l’acció 1.2. (Turisme) ja que està vinculada amb la catalogació 

del patrimoni d’Argentona. (concretament de les masies) 

Per una banda, com s’ha dit en l’acció 1.2. s’ha creat el Consell municipal del patrimoni. Aquest 

Consell ha estat l’encarregat de  treure les bases que avançaran el concurs per crear el catàleg. 

Un catàleg que emmarcarà el patrimoni artístic, natural i cultural i al mateix temps inclourà el 

catàleg de masies d’Argentona. S’estima que al 2008 ja estarà materialitzat el catàleg. 

S’ha aprovat la creació del Consell Municipal del patrimoni.  

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

Hi ha un pressupost específic destinat per treure a concurs el catàleg. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Catàleg de masies 

Descripció S’està treballant en el plec de condicions per treure-ho a concurs la 
seva catalogació i també hi ha una partida del pressupost concedida. 

Objectius Protecció i conservació de les masies d’Argentona que són patrimoni 
artístic, arquitectònic o cultural. 

Resultats Esperats Disposar d’un catàleg que detalli les masies que hi ha al terme 
municipal.  
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Responsable/s Cultura 

Observacions Acció 3 del la línia 1.2, dins d’aquesta acció es catalogarien les 
masies mereixedores de protecció. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 2.1 Impuls de l’activitat agrícola 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

És un tema en el que s’ha avançat poc i en el que no hi ha hagut cap actuació concreta. Es posa 

de manifest una manca de lideratge, potser degut a la manca de regeneració generacional en els 

òrgans que representen aquest col·lectiu. La darrera actuació és relativa a un estudi que es va fer 

per part de l’Ajuntament l’any 2004. De l’estudi es conclou que cal treballar en dues línies: 

1) La regulació del sòl per tal que pugui desenvolupar-se aquesta activitat al municipi i evitar que 

hi hagin utilitzacions inadequades dels terrenys agrícoles i que es puguin destinar a d’altres 

activitats. (magatzems, activitat industrial, etc.) 

2) Incidir en la potenciació comercial dels productes agrícoles locals, millorant el rendiment 

d’aquesta activitat amb una millor distribució i comercialització, treballant la cooperació entre els 

pagesos. 

Quant a la regulació del sòl, actualment hi ha pendent d’aprovació el POUM que és l’instrument 

adient per fer-ho. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Impuls de l’activitat agrícola 

Descripció Facilitar que en el proper pla d’Urbanisme es defineixin els sectors 
agrícoles que posseeix el municipi. Un futur Pla Especial d’Usos 
Agraris també ajudarà a la seva regulació.  

Objectius Augmentar la qualitat del món agrícola i promocionar la vila a través 
d’aquestes activitats.  

Resultats Esperats A la llum del què esmentin els diferents plans, realitzar un seguit de 
tasques per afavorir la dinamització del sector. A llarg termini es 
pretén augmentar el prestigi social del sector primari.  

Responsable/s Ajuntament d’Argentona.  
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Observacions Han de ser un seguit de mesures transversals que han d’incidir en la 
vida agrícola des de múltiples vessants (per exemple, la promoció 
turística de productes agrícoles argentonins repercutirà positivament 
en el sector).  
Els problemes externs amb els que es poden topar les diferents 
mesures són varis: el sector es troba atomitzat i li manca reflexió a 
llarg termini. 
Dins d’aquesta opció general s’apunta la possibilitat de potenciar els 
productes locals en el menú de les escoles o de recuperar oficis ara 
perduts. 

 

ACCIÓ 2 Marca de Qualitat 

Descripció Crear i difondre una “Marca de qualitat”. 

Objectius Buscar la implicació dels pagesos locals per plantejar una marca de 
qualitat. 

Resultats Esperats Potenciar l’activitat agrícola a través d’una agricultura de qualitat 
vinculada amb altres zones de la comarca. 

Responsable/s Ajuntament (SEMPRE, MA, Participació...), pagesos, Restauració i 
UBA. 

Observacions En paral·lel cal vetllar la conservació del paisatge, per un ús racional 
de l’aigua i sensibilitzar als qui desenvolupin activitat. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 2.2 Oferta de formació professional 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Anna Sánchez / Carolina Enrich 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

1) Programes de Garantia Social (dos programes: Aux. de Forner/a, Instal·lacions 

electrotècniques d’edificis, es fan al barri del Cros). L’any 2008 passen a un nou tipus de 

programes del Departament d’Educació, la novetat és que acreditaran l’ESO.  

2) Pel que fa als Cicles Formatius, en lloc de “cuina” es planteja per l’any vinent la “família de 

indústries alimentàries”. Al juny del 2007 es va crear una comissió municipal per analitzar quines 

necessitats hi havia a Argentona de cicles formatius (que va comptar amb tots els agents). La 

conclusió va ser que sí que era necessari. La temàtica més interessant és la d’indústries 

alimentàries. S’està analitzant la idoneïtat de la localització d’aquest cicle formatiu en l’IES actual i 

està prevista una reunió dels polítics municipals amb la conselleria d’Educació de la Generalitat 
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per veure com es finança i a on finalment s’ubica el centre (segurament requerirà finançament per 

part de l’ajuntament). D’altra banda, el Gremi de flequers de la província de Barcelona ha 

manifestat el desig/necessitat de tenir un espai de formació pels seus agremiats a la comarca. Els 

sembla un bon indret per assentar l’escola a Argentona.  El Gremi facilita la maquinària per a fer 

les pràctiques. 

3) Formació Ocupacional: Curs de dependent de comerç i ofimàtica. 

4) Formació Continua: Introducció a la gestió empresarial (sobretot orientat a botiguers), Curs 

sobre el nou Pla General Comptable, Curs pel sector del comerç d’informàtica, Curs d’anglès pel 

sector del comerç. 

5)Tallers d’ocupació: Jardineria forestal (a la font picant), Pintura i Paleteria (construcció).  

A més, per vincular la transició escola-treball s’estan duent a terme les següents actuacions:  

1) Estan funcionant dos aules obertes amb els alumnes de 4t. d’ESO fent tastets d’ofici. Hi 

participen 28 empreses del municipi. 

2) Els alumnes de 3r. estan fent visites a empreses amb l’Àrea de Promoció Econòmica per tal de 

que orientin si volen seguir estudiant o treballant. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

En la Comissió es va tenir en compte el que plantejava el Pla estratègic però la infraestructura 

necessària que requereixen alguns Cicles Formatius va fer decidir-se per a les industries 

alimentàries (inclou cuina, hoteleria, forneria, etc.). 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Formació ocupacional 

Descripció Realització de formació per persones aturades per facilitat l’accés al 
mercat laboral (enguany s’ha demanat més formació: auxiliar de 
geriatria, treballadora familiar, anglès, etcètera).  

Objectius Donar resposta amb aquests cursos a una demanda constant que es 
transmet reiteradament a través la borsa de treball municipal. 

Resultats Esperats Impulsar aquests cursos per formar a una part de la població i 
facilitar-los la inserció laboral. 

Responsable/s Sempre 

Observacions  
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ACCIÓ 2 Formació continuada 

Descripció Des de Promoció Econòmica s’ofereix formació per persones que 
estan treballant i necessiten reciclar els seus coneixements.  

Objectius Donar resposta a les necessitats de desenvolupament professional 
en diversos àmbits.  

Resultats Esperats Incrementar l’especialització professional, l’aprofundiment en el 
coneixement del mercat laboral i de reciclatge.  

Responsable/s Sempre 

Observacions Durant el 2008 s’han realitzat dos cursos d’anglès i està previst 
realitzar un curs per fomentar la cooperació empresarial.  

 

ACCIÓ 3 Tallers d’ocupació 

Descripció Compta amb tres mòduls: jardineria forestal, pintura i pelleteria.  

Objectius Consolidació d’un taller d’ocupació amb sessions pràctiques que se 
centraran en la regeneració d’algunes zones del poble.   

Resultats Esperats Rehabilitació de la Font Picant i tot l’espai urbà proper.  

Responsable/s Ajuntament d’Argentona.  

Observacions El taller d’ocupació està destinat a persones majors de 25 anys que 
han entrat a l’atur en una situació difícil i que, durant un any i amb un 
sou mínim, tenen la possibilitat de trobar una nova feina. El Taller 
d’Ocupació està subvencionat pel SOC i pel fons social europeu. 

 

ACCIÓ 4 Programa de garantia social 

Descripció Hi ha previst demanar dos programes pel curs 2008-09: Auxiliar de 
forners i forneres i Instal·lacions electrotècniques en edificis. 

Objectius Oferir una oferta formativa per a majors de 16 anys que no han 
acreditat ESO, amb l’objectiu d’oferir instruments per retornar a 
l’ensenyament reglat (prova d’accés a CFGM) o per inserir-se 
laboralment.  

Resultats Esperats Posada en funcionament d’ambdós cursos i avaluació de l’impacte 
que han tingut.   

Responsable/s Educació. Anna Sanchez i Anna Petit 

Observacions El cost dels programes és assumit per l’Ajuntament i, tot i que en la 
primera ocasió es denegà la subvenció, es treballarà per obtenir-ne 
d’altres. 
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ACCIÓ 5 Aules obertes 

Descripció Representen recursos pedagògics i formatius adreçats a alumnes, en 
grups reduïts, de 3r i 4t d’ESO amb historial d’absentisme i fracàs 
escolar. Els alumnes de 4t d’ESO alternen la escolarització a l’IES 
amb 10 hores setmanals d’estades en empreses, on prenen contacte 
amb el món empresarial. 

Objectius Que els alumnes amb perfil de fracàs escolar puguin tornar a la 
formació reglada o es pugui inserir en el món laboral.  

Resultats Esperats Disminuir el nombre d’alumnes amb fracàs escolar i millorar les 
seves expectatives formatives i laborals.  

Responsable/s  

Observacions Els alumnes de l’Aula Oberta participen en Projectes d’Aprenentatge i 
Servei (APS) on es promouen aspectes com l’intercanvi 
intergeneracional, el civisme, etcètera.  

 

ACCIÓ 6 Gestions per implementar Cicles Formatius 

Descripció Avançar en les gestions tot i que la decisió depèn de la disponibilitat 
d’un espai per a ubicar el nou centre.  

Objectius Emprendre negociacions per iniciar-los al setembre del 2009. 

Resultats Esperats Implementació dels Cicles Formatius 

Responsable/s Gremi de Flequers i Ajuntament. 

Observacions Es comenta la possibilitat que la implementació dels Cicles Formatius 
pot encallar-se, doncs la no disponibilitat d’un espai per ubicar el nou 
centre resulta un escull important.  
En el debat es comenta que s’hauria de començar el cicle de grau 
mig pel proper curs amb una ubicació temporal a l’Institut actual 
durant 3-4 anys, per tal de no perdre l’oportunitat. 
Com s’ha dit, manca saber on serà l’edifici en el que es durà a terme 
aquesta acció. S’apunta la possibilitat que aquest centre esdevingui 
un referent educatiu a nivell comarcal (cicles formatius, garantia 
social,...) i ubicat a l’actual Institut (a partir del setembre del 2009). 
En general es creu, però, de si la creació d’un centre de referència és 
una expectativa excessivament elevada.  

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Informe de valoració de l’avenç del Pla Estratègic d’Argentona 

 Actíva Prospect, Abril 2008  39 

Pla Estratègic d’Argentona 
Ajuntament 
d’Argentona 

LÍNIA D’ACCIÓ: 2.3  Parc industrial per l’assentament de petites i mitjanes empreses 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Ferran Armengol 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Aquesta actuació està aparcada degut a que actualment no hi ha sòl disponible i manca aprovar 

el nou POUM que reguli l’oferta futura. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

Es preveu que el POUM estigui aprovat cap al 2010. 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

S’estan iniciant converses amb empresaris locals per tal de donar sortida a aquestes necessitats 

a partir de la regulació actual del sòl i mentre no hi hagi aprovat el nou POUM que reguli els nous 

espais per a activitat econòmica. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 5.4 Desplegament infraestructural i de serveis de les TIC 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Assumpta Boba 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Hi ha contactes amb el Consell Comarcal per intentar reactivar el tema del TDT i els repetidors. La 

solució es vol donar a nivell comarcal, no poble per poble. 

La voluntat és treballar-ho, tot i que actualment no hi ha pressupost municipal. Si que es preveu 

cercar línies de subvenció per treballar-ho. 
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ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Desplegament de la TDT 

Descripció Actualment s’estan duent a terme reunions amb el Consell Comarcal 
per tal de fer el seguiment de la implantació de la TDT a la comarca. 
Ja s’ha posat en marxa la Televisió pública comarcal (Maresme 
Digital TV). 

Objectius Assegurar una bona cobertura de la TDT a la comarca 

Resultats Esperats Garantir una bona emissió del senyal de la Televisió Digital Terrestre 
a la comarca i a Argentona.  

Responsable/s Ajuntament (Xarxes i Noves Tecnologies) i Consell Comarcal.  

Observacions  

 

ACCIÓ 2 Infraestructura tecnològica digital 

Descripció Servei Wimax (wifi) 

Objectius Dotar a les empreses i particulars d’infraestructura tecnològica i 
digital. 

Resultats Esperats Millorar la infraestructura tecnològica i digital.  

Responsable/s  

Observacions  
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4444 ÀMBIT DE SOCIETATÀMBIT DE SOCIETATÀMBIT DE SOCIETATÀMBIT DE SOCIETAT    

 

Per cada una de les línies d’acció, s’exposa la situació actual i les accions previstes per iniciar 

durant l’any 2008. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 6.1 Pla de recepció, acollida i comunicació als nous ciutadans de la 

vila 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Assumpta Boba  

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

- Ningú té l’encàrrec específic de fer-ho com a tal.  

- S’està potenciant la web com a instrument de comunicació amb l’objectiu de penjar el màxim de 

documentació corporativa i tràmits burocràtics i que es converteixi en una web comunicativa. 
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- S’ha creat el Consell municipal de Comunicació amb la participació dels diferents grups polítics 

municipals i entitats diverses de la vila.  

- A l’abril s’ha posat en marxa el nou web www.argentonacomunicacio.cat amb informació al dia i 

a la carta de Ràdio Argentona i el butlletí municipal el Cap de Creus. Es tracta d’un portal 

interactiu que permet la manifestació d’opinions per part dels vilatants.  

- Igualment, a l’ajuntament es dóna molta informació verbal quan algú es va a empadronar. 

- Al 2008 es vol tancar el registre d’entitats, que està ja molt elaborat.  

- S’està fent també un curs per tal que les entitats facin i tinguin la seva web (Diables d’Argentona 

ja la tenen). 

PRIORITAT 

- L’element clau es considera que és el web, que estableixi al seu torn vincles amb els webs de 

les entitats, i que contingui informació completa sobre els serveis. De totes maneres, es destaca 

també la necessitat de seguir proporcionant informació en paper. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Web  

Descripció Portal web informatiu amb informació detallada i actualitzada de 
l’ajuntament i el municipi  

Objectius Nou web municipal de disseny més clar i amb informació més 
detallada de i actualitzada. Millor accés a la documentació 
corporativa i als tràmits burocràtics.  

Resultats Esperats El 2008 es planteja disposar de la web municipal a nivell de 
informació i avançar en la línia de poder efectuar tràmits (almenys el 
2008 poder obtenir la documentació a través del web) 

Responsable/s Àrea de comunicació. Participació ciutadana, Serveis Personals i 
Xarxes i Noves Tecnologies.  

Observacions Es manté el dubte sobre si convé oferir el què presta només 
l’Ajuntament o cal que s’hi incloguin les entitats. Es planteja la 
possibilitat d’incloure una plantilla comú que les entitats que ho 
vulguin puguin exposar la seva informació. També s’està treballant 
en l’elaboració d’un portal d’entitats amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.  
Voluntat d’oferir tràmits electrònics de forma gradual. 
Estarà en marxa en principi durant el mes de març de 2008. 
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ACCIÓ 2 Guia de serveis 

Descripció Catàleg en paper amb una descripció breu dels serveis bàsics, acotat 
i enfocat a les necessitats dels nouvinguts. 

Objectius Oferir una orientació general als nouvinguts i a molts vilatans que 
desconeixen els serveis municipals, amb les dades bàsiques de cada 
àrea i les dades de contacte on dirigir-se per a més informació.  

Resultats Esperats En el 2008 es proposa concretar l’enfocament i els continguts de la 
Guia. 

Responsable/s Regidoria de Participació. 

Observacions El portal web i, en la seva mesura, el Punt d’Informació quan n’hi 
hagi, han de fer de complements d’aquesta guia. 
Ha de ser una guia transversal, elaborada des de Participació però 
de forma coordinada amb totes les regidories.  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 6.2 Activitat de lleure, cultural,artística i esportiva  

PERSONA DE REFERÈNCIA: Cristina Villa, Oriol Calvo, Miríam Agama, Gil Mas 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Es considera que es fan moltes activitats. A tall d’exemple, i sense ànim d’exhaustivitat, es poden 

citar: 

Museu del Càntir : Fira Internacional del Càntir 

Cultura i patrimoni: Temporada de teatre, música i dansa, Tardor Literària, Tardor Musical, Jornades de Dansa, Mostra 

Literària 

Festes: Festa Sant Julià, Festa de Sant Domingo 

Esports: Escola Esportiva ,Coordinació Clubs, CME 

Igualtat Dona 

Promoció caràcter lúdic: Dones dinàmiques. 

No obstant, fins ara s’ha intentat fer arribar la informació del que es fa als veïnats, però tot es 

centra força al centre i algunes coses a Sant Miquel del Cros, principalment en l’àmbit de joves i 

escola.  

Però el problema no sembla tant que no es facin coses als veïnats, sinó que no hi ha interacció 

entre els veïnats. Una iniciativa que s’ha impulsat: en l’àmbit escolar ara es farà una activitat al 
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centre escolar de Sant Miquel del Cros on hi assistiran nens de les altres escoles. També hi ha 

voluntat de fer arribar l’Escola Esportiva a Sant Miquel del Cros. 

Es valora molt bé l’escola de pares perquè fomenta molt la interacció entre veïnats. Es proposa 

traslladar aquesta forma de funcionar a altres àmbits (tot i que l’àmbit escolar té l’avantatge de 

comptar amb les AMPAs, ja estructurades). 

Es considera que falten més cartelleres. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

No es posa especial èmfasi en la necessitat d’haver de potenciar més l’activitat, perquè se’n fa 

molta, però sí hi ha dos aspectes que hi ha bastant acord en què caldria millorar: 

- La interacció entre entitats i entre gent de diferents veïnats. 

- La difusió de les activitats que es fa. 

PRIORITAT 

- Potenciar la interacció entre entitats i entre gent de diferents veïnats. 

- Ampliar la difusió de les activitats que es fa. 

PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

Cal revisar el pressupost del 2008 per saber què es farà. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Agenda d’activitats 

Descripció Elaborar un calendari d’activitats del conjunt del municipi, tant 
aquelles organitzades per l’ajuntament com per entitats. 

Objectius Millorar la coordinació en la planificació de les diferents activitats que 
es fan al municipi, i evitar solapaments, i donar a conèixer els actes 
organitzats des de l’ajuntament i les entitats. 

Resultats Esperats En el 2008 es planteja concretar la forma i el contingut d’aquesta 
agenda d’activitats. 

Responsable/s Regidoria de Participació i Àrea de Comunicació. 

Observacions Ha de ser elaborat de forma transversal i amb el suport del web 
municipal, on es pot obrir una agenda electrònica. Es planteja també 
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la possibilitat que es faci a través dels webs d’entitats, les quals es 
podrien vincular al portal de l’Ajuntament. 
Aquest calendari facilitaria la publicitat d’activitats a través dels 
mitjans de comunicació local (bàsicament la ràdio). 

 

ACCIÓ 2 Publicitat 

Descripció Augment de cartelleres publicitàries  

Objectius Donar més publicitat als actes organitzats a la vila, especialment en 
els veïnats. 

Resultats Esperats Augmentar el nombre de cartelleres al municipi. 

Responsable/s Regidoria de Participació i  Àrea de Comunicació. 

Observacions Es planteja la possibilitat d’introduir cartelleres electròniques 

 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 6.3 Promoció de civisme 

PERSONA DE REFERÈNCIA:  Anna Petit  

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

- No hi ha campanyes específiques de sensibilització sobre el civisme, però sí que es va tocant el 

tema de forma transversal, des de diferents àmbits. Per exemple, accions educatives: Educació 

vial a les escoles públiques de  P-3 a 6è, xerrades a l’IES ESO i Batxillerat. A l’abril està previst 

desenvolupar una campanya de civisme relacionada amb la mobilitat.   

- Pel que fa a la recollida selectiva: en principi està consolidada porta a porta comercial i 

domèstica orgànica i rebuig, però hi ha discrepàncies sobre si a la pràctica funciona, alguns 

assistents comenten que inicialment anava bé però que després hi ha hagut un relaxament per 

part de tots. 

A les urbanitzacions es fa amb contenidors.  

En aquests moments està en licitació l’ampliació de la deixalleria. Igualment s’està promovent el 

tema del compostatge. 
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PRIORITAT 

Es concreta poc, però hi ha bastant acord en què dos dels temes prioritaris són:  

- Treballar el tema de la prevenció des de la infància, com el que es fa al centre obert del Cros, i 

buscar mecanismes perquè les famílies s’impliquin més (es posen exemple com vincular el PIRMI 

a assistir a unes xerrades). En aquest sentit, s’apunta que cal revisar el pressupost del 2008 per 

revisar i tirar endavant projectes PEC de civisme.  

- Sensibilitzar a la ciutadania en relació a la recollida selectiva, que es torni a millorar. S’apunta 

també des de l’escola la necessitat que la policia fes xerrades a primària sobre seguretat i civisme 

(ja que els Mossos no ho fan). 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Impuls del civisme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat 

Descripció Impuls dels projectes que preveu el PEC en l’àmbit del civisme que 
tractin el tema del civisme urbà.  

Objectius Augmentar el civisme i l’esperit de convivència ciutadana.   

Resultats Esperats Es planteja en el 2008 concretar i iniciar les accions de foment de 
civisme en el marc del PEC. 

Responsable/s Àrea d’Educació 

Observacions Es tracta d’un tema transversal en dos sentits: ha d’implicar diferents 
regidories i, des del punt de vista social, diferents edats.  
Es planteja la possibilitat d’organitzar xerrades de la policia local a 
alumnes de primària sobre aspectes de civisme i seguretat 
ciutadana.  

 

ACCIÓ 2 Sensibilització sobre la recollida selectiva 

Descripció Actes de sensibilització pel bon funcionament de la recollida selectiva 

Objectius Evitar certs problemes detectats amb el funcionament de la recollida 
selectiva tot augmentant l’eficiència del sistema. 

Resultats Esperats Es planteja en el 2008 concretar les accions a dur a terme. 

Responsable/s Àrea d’Educació, Sostenibilitat, Participació i Comunicació. 

Observacions Els problemes es detecten en diverses zones de la vila.  
S’està treballant per incorporar agents cívics i així informar a la 
ciutadania (tasca que desenvolupa l’agent ambiental).  
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LÍNIA D’ACCIÓ: 6.4 Aprofundiment i eficàcia de la participació ciutadana  

PERSONA DE REFERÈNCIA: Assumpta Boba 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Existeixen diversos consells,però la seva realitat i funcionament és molt diversa, fet que motiva la 

reestructuració, aspecte en el qual hi ajudarà molt el Pla Director de Participació Ciutadana: 

-Consell d’esports 

-Consell Cultura (només es convoca un cop l’any; s’ha de reestructurar) 

-Consell escolar Municipal (és el que més funciona, però perquè ve marcat per llei) 

-Consell de Participació escoles Bressol  

-Els consells d’urbanisme i medi ambient s’han integrat en un de sol anomenat Consell de 
Territori i Sostenibilitat, organitzat en tres grups de treball: Urbanisme, Obres i Sostenibilitat. 
Aquesta reorganització s’ha plantejat a causa de la necessitat de treballar més específicament 
cada grup i més transversalment com a Consell.  

-S’ha reestructurat i reglamentat el Consell de Mitjans de Comunicació que ha absorbit l’antiga 
COMCA.  

-S’ha creat el Consell del Patrimoni que té un caire més aviat tècnic, que informarà de manera 
vinculant el patrimoni natural i cultural, a fi d’incidir en la protecció d’ambdós. 

( el Consell de Joves ara no funciona) 

Hi ha un pla de formació d’entitats: es fan cursos de comunicació, fiscalitat associativa, de portals 

web, etc. 

S’ha començat a elaborar un Pla Director de Participació Ciutadana que haurà de definir 

l’estratègia participativa del municipi en els propers anys. Amb la col·laboració d’una empresa 

externa s’estan preparant sessions participatives obertes a l’entitat i a tota la ciutadania que es 

duran a terme durant aquest any. 

Es comenta en general la falta d’espai físic per activitats i entitats que es resoldrà, en part, a mig 

termini, quan s’avancin les obres de rehabilitació de la masia de Can Barrau i, a més llarg termini, 

quan es redefineixi l’espai de la Velcro. 
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RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

- Consells n’hi ha molts, però es fa una reflexió sobre com han de ser els consells, caldria 

potenciar la participació individual. Els representants de l’equip de govern manifesten que volen 

potenciar al màxim la participació, però que hi ha dificultat per lligar-ho amb els mecanismes 

decisoris formals. Sorgeix la proposta de treballar no en consells sinó per comissions per temes o 

projectes concrets, però queda el tema obert, a l’espera de la diagnosi i les propostes que 

sorgeixin amb el Pla de Participació. 

PRIORITAT 

- Potenciar al màxim la participació, a partir del Pla i el Reglament de Participació Ciutadana. 

- Es proposa que la web pugui ser participativa. 

- Cal potenciar la comunicació entre els treballadors de l’ajuntament. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Pla director de Participació Ciutadana 

Descripció Pla que descrigui les línies mestres que han de guiar la participació 
ciutadana a Argentona 

Objectius Implicar els ciutadans en la vida pública.  
Regular de manera sistemàtica la participació ciutadana.  

Resultats Esperats Concretar el contingut del Pla en el 2008. 
Contractació d’un/a tècnic/a de participació ciutadana. 
Plantejar el contingut del futur reglament de participació. 

Responsable/s Regidoria de Participació Ciutadana. 

Observacions Ara mateix el Pla es troba en una primera fase d’elaboració d’una 
diagnosi sobre l’estat de la situació. Properament es duran a terme 
sessions participatives obertes a les entitats i a la ciutadania en 
general.  

 

ACCIÓ 2 Millora de la comunicació i coordinació entre àrees 

Descripció Realitzar reunions periòdiques entre personal de diverses regidories. 

Objectius Millorar la coordinació interna i el coneixement mutu del que es fa 
des de les diferents àrees i serveis. 

Resultats Esperats Convocar una primera reunió el 2008 i veure com es pot vehicular 
una sistemàtica de funcionament  
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Responsable/s Regidoria de Participació Ciutadana. 

Observacions Reunions amb caràcter periòdic. 
El foment del treball en xarxa és una de les principals línies de treball 
que contempla el Pla Director de Participació Ciutadana.   

 

ACCIÓ 3 Registre d’entitats 

Descripció Elaborar un registre actualitzat de les entitats del municipi. 

Objectius Implicar les entitats en la vida pública. 
Incrementar el nombre de persones que reben informació de 
l’Ajuntament. 

Resultats Esperats El 2008 es planteja acabar de tancar el registre d’entitats, vetllant 
perquè totes les entitats es donin d’alta legalment i s’hi inscriguin. 

Responsable/s Regidoria de Participació Ciutadana i Serveis Personals 

Observacions La participació cal que sigui eficaç. 
Hauria de ser un instrument per establir un nexe entre les entitats, un 
punt de trobada “virtual”.  

 

ACCIÓ 4 Espai de participació  

Descripció Avançar cap a l’habilitació en el futur d’un espai físic adequat per 
servir d’espai de trobada entre les diverses entitats argentonines.  

Objectius Millorar la dotació i qualitat de l’espai per les entitats del municipi  

Resultats Esperats Es planteja com una línia a anar treballant però no és possible 
encara concretar a quin termini, tot i que segur que serà més enllà 
del 2008.  

Responsable/s Regidoria de Participació Ciutadana i Urbanisme 

Observacions Acció a implementar a mig termini.  
Caldrà regular l’ús que es derivi d’aquest espai físic.  

 

ACCIÓ 5 Programa de participació ciutadana al projecte d’intervenció 
integral al Veïnat del Cros 

Descripció Incorporació de la participació ciutadana a les actuacions que es 
deriven del projecte d’intervenció integral del veïnat del cros 

Objectius Implicar la ciutadania en un projecte que afecta directament al seu 
entorn més immediat. 
millorar la dotació i qualitat de les intervencions previstes al veïnat a 
partir de la participació de la ciutadania. 

Resultats Esperats Millorar la qualitat de les actuacions previstes a partir de la 
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incorporació de la visió ciutadana. 

Dinamitzar socialment el barri. 

Responsable/s Regidoria de Participació Ciutadana 

Observacions Accions a implementar a curt i mig termini subjectes a la concreció de 
les accions que complementin la llei de barris. 
Actualment s’està definint aquesta participació a partir de la comissió 
del barri. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 6.5 Impulsar el projecte educatiu de ciutat  

PERSONA DE REFERÈNCIA:  Anna Petit  

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Ja s’està impulsant, però a nivell d’estructura directora no acaba de funcionar (el Grup Promotor). 

Cal revisar i nomenar a nous membres  del Grup Promotor (per enriquir-lo) i cal fer una revisió de 

projectes i prioritzar.  

Però es destaca que, malgrat això, es van impulsant projectes (com l’escola de pares i mares, 

p.ex.), però es fa més per la inèrcia i per la voluntat dels diferents tècnics, cadascun des del seu 

àmbit. 

Pel que fa a la promoció de la formació a través dels mitjans, es segueix fent un programa a la 

radio els dimecres a la tarda relacionat amb l’educació. Es destaca que el que falta és fer-ne més 

propaganda. 

PRIORITAT 

A nivell formal: reimpulsar el Grup Promotor 

A nivell de contingut: 

- Introducció d’un Pla d’Entorn 

- Introducció de Cicles Formatius de Grau mitja 

- Introduir l’educació d’adults (està recollit en el PEC, però es comenta que han arribat moltes 

demandes de ciutadania en aquest sentit). 

A més, cal reforçar la comunicació i la transversalitat. 
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PRESSUPOSTOS DISPONIBLES 

Pendents subvencions Fundació J Bofill per projectes PEC. 

 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 

Descripció Impuls a la implementació del Projecte Educatiu de Ciutat.  

Objectius Assolir els objectius establerts en el PEC. 

Resultats Esperats Reconvocar el Grup Promotor i que s’enriqueixi amb nous membres 
si es considera necessari. 
Establir les prioritats pel 2008. 
Començar a implementar aquestes prioritats. 

Responsable/s Àrea d’Educació 

Observacions Es reconvocarà de forma immediata el grup promotor intentant 
integrar nous membres. Seguidament s’establirà l’ordre de prioritats 
de cara a l’exercici d’enguany.  
Es deixa constància de la dificultat per reunir tots els implicats (es 
tracta de tasques molt transversals). 
Cal fer partícips del procés els diferents Consells.  
S’apunta la possibilitat que la Generalitat de Catalunya atorgui un Pla 
Educatiu d’Entorn, la qual cosa suposaria una aportació important de 
fons. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 7.1 Projecte integral de serveis a la gent gran 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Nina González  

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

No s’ha abordat la línia d’acció com a tal, tot i que l’any passat des de serveis socials es va 

plantejar la necessitat de fer un pla d’atenció a la gent gran, sobretot davant les noves demandes 

que sorgiran arrel de la Llei de la Dependència. Aquest és el tema que es considera més prioritari. 

Per ara, des de l’ajuntament es proveeixen els serveis habituals per la gent gran (teleassistència, 

SAD, tallers de memòria, etc.), en què cal destacar el fet que no hi ha llistes d’espera importants 

en l’atenció a domicili, encara que sí una certa demora. 



 

 

 
 
 

 
Informe de valoració de l’avenç del Pla Estratègic d’Argentona 

 Actíva Prospect, Abril 2008  52 

Pla Estratègic d’Argentona 
Ajuntament 
d’Argentona 

Pel que fa al transport adaptat, no n’hi ha. Es compta amb el suport ordinari de la Creu Roja. S’ha 

parlat de la possibilitat d’introduir algun tipus de targeta rosa, però el regidor destaca que “està tot 

molt a l’aire”. 

Per altra banda, des de la Llar Santa Anna s’ha plantejat a l’ajuntament la iniciativa de crear un 

servei conjunt amb l’Ajuntament, els Serveis Socials i el CAP on es creï una base de dades que 

reculli les necessitats latents de la gent gran d’Argentona i que permeti donar-hi resposta. Tot 

plegat, plantejant la realització d’un conveni de col·laboració. 

També es comenta la necessitat de condicionar i millorar el casal d’avis, tot i que tampoc sembla 

un tema molt prioritari. 

Finalment, destacar el conveni de col·laboració que recentment s’ha firmat amb la Creu Roja. 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

L’èmfasi es centra de moment no tant en la necessitat de desenvolupar un projecte sinó més en la 

fase prèvia de detectar necessitats, prioritzar i concretar un pla. 

PRIORITAT 

Elaborar un Pla d’atenció per la gent gran. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Pla d’Atenció a la gent gran 

Descripció Establir l’estat actual de la matèria i definir les prioritats d’atenció a la 
gent gran d’Argentona. 

Objectius Reforçar i millorar els serveis d’atenció a la gent gran. 

Resultats Esperats  

Responsable/s Àrea de Serveis Socials. 

Observacions Servei d’atenció domiciliària, atenció a la memòria,... 
Retallada de moltes de les subvencions en aquest àmbit. 

 

ACCIÓ 2 Suport al servei  de transport  adaptat de la Creu Roja 

Descripció Donar suport per poder garantir en la mesura del possible el servei 
de transport adaptat.  

Objectius Facilitar que el servei de transport adaptat arribi a tothom qui ho 
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necessita. 

Resultats Esperats Contribuir des de l’Ajuntament al servei de la Creu Roja ja en el 2008. 

Responsable/s Àrea de Serveis Socials. 

Observacions Es realitzarà amb el suport de l’Ajuntament.  

 

ACCIÓ 3 Anàlisi de la viabilitat de crear un banc d’hores 

Descripció Es planteja valorar fins a quin punt és viable i com, la creació d’un 
banc d’hores lliures per prestar serveis. 

Objectius Prestar una ajuda a persones que necessitin suport per determinades 
dependències. 

Resultats Esperats Es planteja seguir-ne parlant el 2008. 

Responsable/s Àrea de Serveis Socials 

Observacions Podria incidir també en el taller de joves.  
El coordinador que iniciés el procés podria ser una persona 
prejubilada amb esperit de voluntariat.  

 

ACCIÓ 4 Col·laboració amb la Llar Santa Anna 

Descripció Concretar els termes de la col·laboració entre Ajuntament, Llar i la 
societat civil.  

Objectius Oferir serveis de manera conjunta que beneficiïn el poble.  

Resultats Esperats Concreció en el 2008 dels termes de la col·laboració. 

Responsable/s Àrea de Serveis Socials 

Observacions   

 

ACCIÓ 5 Millora del casal d’avis 

Descripció Adequar l’espai del municipi destinat a casal d’avis.  

Objectius Millorar l’espai d’oci i lleure i adaptar-lo a les necessitats actuals del 
col·lectiu de gent gran del municipi  

Resultats Esperats Es tracta d’una acció prevista i prioritària. 

Responsable/s Àrea de Serveis Socials 

Observacions   
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LÍNIA D’ACCIÓ: 7.2 Projecte Argentona jove 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Mònica Bertran 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Des de l’àrea de joventut s’està treballant en tres línies: 

1. Punt d’informació: on hi ha un informador que dinamitza tota la informació que es mou i també 

la traspassa a l’IES i munta tallers i concursos. 

2. Casal de joves:. En el casal es fan varies activitats de caire lúdic però també de caire formatiu 

en temàtica de prevenció subvencionades per la Diputació. 

3. Des de la Regidoria es mouen projectes que sorgeixen del punt d’informació i del Casal, 

projectes que surten de les associacions juvenils, associacions que no estan documentades 

formalment però que si que funcionen en la dinàmica d’Argentona.  

Com a espais per joves, hi ha el de la Velcro i un espai al barri del Cros (uns 10 nois/Es al dia). 

RECONSIDERACIONS I CANVIS DE PLANTEJAMENT 

No es planteja la necessitat d’un projecte global com a tal, sembla que el pla de joventut del 2005 

ja és prou vàlid i les prioritats que es plantegen són les que marca el pla, sobretot en tres línies 

(veure apartat següent). 

No obstant, respecte al Casal de joves, es valora que cal una anàlisi i plantejament de les 

activitats que s’hi desenvolupen.  

PRIORITAT 

S’ha treballat cara aquest sector de població des de un pla de  joventut del 2005 i el que es cerca 

és potenciar tres línies d’acció que són: 

- La mobilitat nocturna 

- La vivenda social. 

- La salut: Aquest és un tema on es vol fer èmfasi ja que sempre s’ha donat molta prioritat a l’oci i 

s’ha deixat de banda una temàtica tant bàsica com és la salut. 
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ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Implementació del Pla de Joventut 

Descripció Continuar el treball que s’està fent en el marc d’aquest pla i 
prorrogar-lo (la vigència inicial era 2005-2007) 

Objectius Assolir els objectius plantejats en el Pla de Joventut 

Resultats Esperats Assolir els resultats plantejats en el Pla de Joventut 

Responsable/s Joventut 

Observacions  S’està treballant amb la dinamització de la informació en diferents 
àmbits (escoles, casals, impuls del Punt d’Informació, espais 
joves,...).  
Actualment es troba en fase d’avaluació i ja s’ha demanat una 
pròrroga. 
Es volen impulsar tres línies: 

- Mobilitat nocturna. 
- Vivenda social (es comenta que actualment s’està fent un 

estudi sobre les necessitats d’habitatge social). 
- Salut 

 

ACCIÓ 2 Pla de drogues 

Descripció Implementació d’un pla per la prevenció de les drogues que s’ha 
estat treballant 

Objectius Disminuir el consum de drogues entre els més joves.  

Resultats Esperats Posar en marxa el Pla de drogues 

Responsable/s Àrees de Serveis Socials 

Observacions  S’està treballant amb la dinamització de la informació en diferents 
àmbits (escoles, casals,...).  

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 7.3 Creació d’un centre de teràpia ocupacional a Argentona 

PERSONA DE REFERÈNCIA: Joan Boba 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

És un projecte de caire privat  que està portant a terme la Fundació Maresme; es va establir un 

conveni amb l’ajuntament i el terreny és d’aquest. En aquests moments s’està construint l’edifici i 
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es preveu que les obres acabaran sobre el febrer o el març. No s’ha parlat si hi haurà d’haver un 

número de places assegurat per gent d’Argentona. 

PRIORITAT 

El projecte s’està portant a terme com estava previst. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Creació d’un centre de teràpia ocupacional a Argentona 

Descripció Construir i posar en marxa un centre de teràpia ocupacional de la 
Fundació Maresme a Argentona. 

Objectius Donar servei a la població que necessita aquest tipus de centre i ser 
un referent a nivell comarcal. 

Resultats Esperats Inaugurar el centre oficialment, previsiblement el maig de 2008. 
Posar-lo en marxa per arribar a acollir a 68 usuaris del Maresme (del 
Masnou a Arenys de Mar). 

Responsable/s Fundació Maresme  

Observacions La Fundació Maresme s’ha apuntat al registre d’entitats del municipi. 

 

LÍNIA D’ACCIÓ: 7.4 Pla d’equipaments 

PERSONA DE REFERÈNCIA: sense definir 

ESTAT ACTUAL DE LA SITUACIÓ  

Actualment s’està treballant en un Pla d’Equipaments Educatius i d’altres tipus de plans 

relacionats amb l’educació que es concretaran aviat. 

Quant a esports, des de l’àrea en els propers mesos es farà una memòria de necessitats 

d’equipaments esportius de cara al 2015. 

Els àmbits on sembla que hi ha més per fer és en joventut i també a nivell de centre cívic, però no 

s’arriba a concretar. 

Es destaca finalment que fins que el POUM no estigui definit no es poden planificar noves 

ubicacions d’equipaments, etc. 
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PRIORITAT 

No se n’estableixen de moment. 

ACCIONS PREVISTES PEL 2008 

ACCIÓ 1 Pla d’equipaments esportius 

Descripció Redacció d’un mapa d’equipaments i instal·lacions esportives i 
detecció de les necessitats. 

Objectius Descobrir les necessitats actuals i futures que té la vila en 
equipaments esportius.   

Resultats Esperats Incloure les propostes al futur POUM. 

Responsable/s Àrea d’Esports 

Observacions Temps estimat de redacció: entre 16 i 20 setmanes.  

 

 

ACCIÓ 2 Revisió dels usos i necessitats d’equipaments en el marc del 
POUM 

Descripció Arrel de la revisió del POUM, analitzar i revisar l’ús que es fa del 
conjunt d’equipaments i veure què és el que fa falta. 

Objectius Instal·lació de diferents equipaments a la vila que responen a 
necessitats sectorials i candents.  

Resultats Esperats Es concretaran a partir del procés de revisió del POUM. 

Responsable/s Àrea d’Urbanisme 

Observacions Es parla de la necessitat de disposar d’una biblioteca pública, nous 
equipaments esportius, redefinició d’espais com el centre cívic, espai 
de joves, etcètera.  
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5555 CONCLUSIONS I RECOMANACIONSCONCLUSIONS I RECOMANACIONSCONCLUSIONS I RECOMANACIONSCONCLUSIONS I RECOMANACIONS    

 

Aquest apartat aporta una síntesi del contingut dels tres àmbits temàtics i del seu estat actual 

d’implementació; així mateix s’afegeixen algunes remarques que s’han tractat al Plenari del Pla 

estratègic. 

Finalment, en l’apartat 5.4, es fan algunes recomanacions de caire organitzatiu, metodològic i de 

contingut per la continuïtat del treball de seguiment de la implementació del Pla estratègic. 
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5.15.15.15.1 TerrTerrTerrTerritoriitoriitoriitori    

 

L’àmbit de Territori abasta un primer conjunt de línies d’acció relacionades amb l’entorn natural 

que tracten els temes de sòl agrícola i forestal, les activitats en la zona periurbana i els valors 

paisatgístics i mediambientals de l’entorn d’Argentona. 

Un segon grup de línies d’acció estan vinculades a l’espai urbà, tractant aspectes de millora 

estètica i funcional en relació a la mobilitat, l’habitatge, i les infraestructures d’abastament i 

serveis. 

Un darrer conjunt de línies d’acció estan més fortament als municipis de l’entorn i tenen a veure 

amb la gestió en aspectes que van més enllà del propi municipi; és el cas de la gestió forestal, el 

transport o l’arranjament de la riera d’Argentona. 

Cal destacar que en els 3 eixos hi ha línies d’acció amb nivells d’avenç diferents 

Hi ha temes que es troben en fase d’elaborar estudis o actualitzar alguns dels ja existents; és el 

cas dels estudis de mobilitat, l’estudi de viabilitat de l’aparcament de la placa Nova, el Pla 

d’habitatge, el Pla de supressió de barreres arquitectòniques o el Pla director del clavegueram. 

Altres temes es troben en procés d’inventariar, com és el cas de l’inventari de camins, l‘inventari 

d’espais agrícoles disponibles o l’inventari de les activitats que es desenvolupen en l’espai 

periurbà. 

Un grup d’accions que estan en fase més executiva com són la línia de bus, el manteniment de 

carrers, obres en col·lectors, circuïts bici, senyalització de camins. 

Altres temes que requereixen una certa reflexió i anàlisi per valorar la viabilitat i emprendre 

accions més concretes són, per exemple, la gestió forestal, l’aprofitament de la biomassa o el pla 

d’energies renovables. 

Finalment destacar temes pendents de planificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, de la 

qual depèn en bona part l’enfocament del sòl agrari d’Argentona o d’altres planificacions d’abast 

supramunicipal com són el tren orbital i la recuperació de la riera d’Argentona. 

A continuació es detalla un quadre sintètic de l’evolució de les línies d’acció. 
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  Pla estratègic  Estat 2007-08 

  Prioritat  Període  Grau de desenvolupament i valoració de l’avenç 

      Accions 
definides 

Respons. 
identificats 

Acord o 
aprovació 

Pressupost 
disponible 

Execució 
iniciada 

  A M B  C M L  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Línia Estratègica 3. ENTORN NATURAL 

3.1 Interconnexió de 
les zones 
urbanes amb 
l’entorn periurbà 

 X     X  X    X  X    X  X   

3.2 Protecció i 
gestió del sòl 
agrícola 

X    X     X   X  X   X   X   

3.3 Reordenació 
d’activitats a la 
zona periurbana 

X      X  X   X   X   X   X   

 Línia Estratègica 4. ESPAI URBÀ 

4.1 Millora estètica i 
funcional de 
l’espai urbà 

 X    X     X  X   X   X   X  

4.2. Creació d’una 
zona de vianants 
i zones 
d’aparcament 

X     X    X   X  X   X   X   

4.3 Accessos i 
façana del 
municipi 

 X     X  X    X  X   X   X   

4.4. Pla d’Habitatge X      X   X   X   X   X   X  

 Línia Estratègica 5. MUNICIPIS ENTORN 

5.1 Recuperació i 
reordenació de 
la riera 
d’Argentona 

 X     X  X   X   X   X   X   

5.2 Gestió 
cooperativa i 
mancomunada 
de l’espai 
forestal 

 X    X    X   X  X   X   X   

5.3 Millora i 
promoció del 
transport públic 

 X     X   X   X   X   X  X X  

 

 

Prioritat 

A. Alta 
M. Mitja 
B. Baixa 

Període 

C  Curt (1-2 anys) 
M  Mig (2-5 anys) 
L  Llarg (+ de 5 anys) 

Valoració avenç 

1 Poc avenç o amb dificultats 
2 Avanç mitjà. Progressa 
3 Bon nivell d’avenç. Evolució positiva 

Prioritat 

A. Alta 
M. Mitja 
B. Baixa 

Període 

C  Curt (1-2 anys) 
M  Mig (2-5 anys) 
L  Llarg (+ de 5 anys) 

Valoració avenç 

1 Poc avenç o amb dificultats 
2 Avanç mitjà. Progressa 
3 Bon nivell d’avenç. Evolució positiva 
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Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a quest àmbit temàtic, s’han tractat els 

següents temes: 

� Pla d’Habitatge: Es demana si es contempla la possibilitat de fer més vivendes al barri de 

Sant Miquel del Cros. S’informa que la situació es troba en fase de negociacions i encara 

no hi ha res definitiu. La Generalitat de Catalunya tenia la intenció inicial de construir tres-

cents habitatges a la zona, concretament en terrenys que ja formen part de l’Incasol. 

L’ajuntament d’Argentona presentarà al·legacions per limitar els habitatges previstos fins a 

un màxim de 200. S’apunta també es procurarà sostre edificat per comerç i oficines, que 

ajudin a dinamitzar la zona econòmicament. 

� Traçat del tren orbital. Es posa en consideració l’afectació significativa que aquest fet pot 

tenir sobre diferents línies d’acció contemplades, especialment les referides a la gestió del 

territori i a la gestió ambiental. Per això cal estudiar amb deteniment l’impacte que pot 

suposar. 

� Riera d’Argentona. Es proposa que la Riera recuperi el model visual “tradicional” i que 

l’arbrat ocupi els marges de la Riera. 

� Soterrament de línies elèctriques. Es demana la possibilitat de soterrar les línies 

elèctriques. (es fa referència al cas d’una línia de mitja tensió de la urbanització de Les 

Ginesteres). 

 

5.25.25.25.2 EconomiaEconomiaEconomiaEconomia    

Dins l’àmbit d’economia les actuacions del Pla Estratègic s’estructuren en dos eixos principals 

d’actuació. El primer, pivota al voltant de la promoció de la vila i de la preservació dels factors 

que doten de singularitat a Argentona com a elements de diferenciació i d’atracció. Aquest eix 

promou la valorització del patrimoni cultural, arquitectònic i natural a través de la promoció 

turística i el gaudi de la ciutadania. Alguns d’aquests valors també són identitaris, com el passat 

agrícola (masies, activitat agrícola). També inclou la promoció cultural a través de la posada en 

marxa de l’espai de La Sala i la dinamització del comerç i la restauració. El segon eix, es basa en 

la creació d’espais per a la localització d’activitat econòmica que reajusti el desequilibri actual 
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entre activitat residencial i productiva. Es centra també en la potenciació d’una oferta de formació 

professional de qualitat que doni sortida a les necessitats de la població i millori l’ocupabilitat de 

les persones amb més dificultats per a la inserció laboral. Finalment, impulsa millores de les 

infraestructures de telecomunicacions.  

Pel que fa al primer eix, s’han començat a posar les bases per a la catalogació del patrimoni per 

tal d’obtenir una valoració de la situació actual i poder establir un pla d’actuacions i també s’ha 

avançat en la creació d’un organisme que es faci responsable de l’impuls i seguiment de les 

actuacions futures. A banda de la catalogació del patrimoni, s’ha donat un major reconeixement 

de la vila com a centre de referència de la ceràmica, amb la localització al municipi de la 

presidència de la recent creada Associació espanyola de la ceràmica i es preveuen més 

actuacions per a situar a Argentona dins el mapa de municipis de la ceràmica. De fet, mentre no 

estigui finalitzada La Sala, s’ha valorat oportú que el principal eix d’atracció sigui el Museu del 

Càntir i la ceràmica. En paral·lel s’han anat impulsant actuacions per a promocionar el comerç i la 

restauració com a activitats complementàries. 

En el segon eix, les actuacions estan força aturades pel que fa a la promoció de nous espais per 

la localització d’empreses, atès que s’està revisant el POUM. No obstant això, s’està valorant la 

possibilitat de portar a terme iniciatives que es puguin enquibir en la regulació actual per tal de 

donar sortida a les necessitats actuals. Les actuacions en l’àmbit de la promoció de l’activitat 

agrícola també estan sotmeses a aquesta regulació del sòl, que és un element estratègic pel seu 

futur desenvolupament. Pel que fa a la formació professional s’estan duent a terme negociacions 

per tal que a curt termini s’ampliï l’oferta de formació professional. 

A continuació es detalla un quadre sintètic de l’evolució de les línies d’acció. 
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  Pla estratègic  Estat 2007-08 

  Prioritat  Període  Grau de desenvolupament i valoració de l’avenç 

      Accions 
definides 

Respons. 
identificats 

Acord o 
aprovació 

Pressupost 
disponible 

Execució 
iniciada 

  A M B  C M L  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Línia Estratègica 1. PROMOCIÓ DE LA VILA 

1.1 “La sala”, motor 
d’activitat cultural 
i promocional de 
la vila  

X    X    X     X X   X   X   

1.2 Act. turística en 
base al patrimoni 
arquit., cultural i 
natural 

 X   X     X   X  X   X   X   

1.3 Dinamització del 
comerç i la 
restauració 

X    X    X   X   X   X   X   

1.4 Recuperació de 
les masies 

  X    X   X   X   X   X     

 Línia Estratègica 2. ACTIVITAT ECONÒMICA I MERCAT DE TREBALL 

2.1 Impuls de 
l’activitat agrícola 

 X    X   X   X   X   X   X   

2.2 Oferta de 
formació 
professional 

 X    X    X   X   X   X   X  

2.3 Parc industrial 
per 
l’assentament de 
PIMEs 

X     X   X   X   X   X   X   

 Línia Estratègica 5. MUNICIPIS ENTORN 

5.4 

Desplegament 
infraestructural i 
de serveis de les 
TIC 

X     X   X   X    X  X   X   

 

 

 

 

Prioritat 

A. Alta 
M. Mitja 
B. Baixa 

Període 

C  Curt (1-2 anys) 
M  Mig (2-5 anys) 
L  Llarg (+ de 5 anys) 

Valoració avenç 

1 Poc avenç o amb dificultats 
2 Avanç mitjà. Progressa 
3 Bon nivell d’avenç. Evolució positiva 
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Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a quest àmbit temàtic, s’han tractat els 

següents temes: 

� Mercat municipal. Es demana que s’inclogui com a línia d’acció (o com a acció específica) 

el debat sobre la reforma del mercat municipal. L’equip de govern expressa la seva 

intenció de mantenir el mercat i procedir a una reforma dels espais i procedint a 

l’establiment d’un model. 

� Formació professional. Es sol·licita més informació referent a previsió de disposar de més 

cicles formatius. S’informa que s’està en procés de negociació amb la Generalitat de 

Catalunya. Departament d’Educació i amb converses amb el Gremi de Flequers. 

 

5.35.35.35.3 SocietatSocietatSocietatSocietat    

 

En termes generals, en els temes relacionats amb el teixit social (línia estratègica 6) hi ha un 

grau d’avenç més homogeni entre les diferents línies d’acció que en tot el que es refereix als 

serveis a les persones, on hi ha dues línies que presenten un grau d’avenç notable, sobretot la 

que fa referència a la creació del centre de teràpia ocupacional, que està pràcticament del tot 

executat, i dues línies on encara hi ha un alt grau d’indefinició, que són el Pla d’equipaments (que 

està subjecte a la revisió del POUM) i el Projecte integral de serveis a la gent gran, en què moltes 

de les línies d’acció estan tot just en fase de valoració i estudi. 

No obstant, pel que fa a la línia estratègica relativa al teixit social, cal destacar que en molts casos 

s’han produït ajustos i replantejaments respecte el que establia el pla estratègic inicialment, fruït 

de l’evolució que ha anat seguint el municipi des de que es va redactar el pla estratègic, de les 

accions que s’han anat portant a terme en aquest període o dels canvis en el que es considera en 

aquests moments prioritari. Així, el que es va denominar com Pla de recepció, acollida i 

comunicació als nous ciutadans, en aquests moments es centra principalment en els aspectes de 

comunicació i informació als nouvinguts del que és el municipi i els serveis i recursos amb què 

compta. O l’eix de la Promoció del Civisme, que segueix sent prioritari però que s’ha englobat en 

bona part en el Projecte Educatiu de Ciutat, que contempla un eix de treball en aquesta línia. 

Finalment, en la línia d’aprofundiment i eficàcia de la participació ciutadana, cal destacar el fet que 
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la iniciativa d’elaborar de forma imminent un Pla Director de Participació Ciutadana revertirà en 

dotar de contingut i força a la resta d’accions que es plantegen.  

A continuació es detalla un quadre sintètic de l’evolució de les línies d’acció. 

  Pla estratègic  Estat 2007-08 

  Prioritat  Període  Grau de desenvolupament i valoració de l’avenç 

      Accions 
definides 

Respons. 
identificats 

Acord o 
aprovació 

Pressupost 
disponible 

Execució 
iniciada 

  A M B  C M L  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Línia Estratègica 6. TEIXIT SOCIAL 

6.1 Pla de recepció, 
acollida i 
comunicació a 
nous ciutadans 

 X   X     X   X  X   X    X  

6.2 Activitat de 
lleure, cultural, 
artística i 
esportiva 

 X   X     X   X      X   X  

6.3 Promoció del 
civisme 

 X   X      X  X   X  X    X  

6.4 Aprofundiment i 
eficàcia de la 
participació 
ciutadana 

 X   X      X   X  X   X   X  

6.5 Impulsar el 
Projecte 
Educatiu de 
ciutat 

X     X     X  X   X   X   X  

 Línia Estratègica 7. SERVEIS A LES PERSONES 

7.1 Projecte integral 
de serveis a la 
gent gran 

 X     X  X   X   X   X   X   

7.2 Projecte 
Argentona jove 

 X    X     X   X        X  

7.3 Creació d’un 
centre de 
teràpia 
ocupacional a 
Argentona 

 X   X      X   X   X   X   X 

7.4 Pla 
d’equipaments 

X    X    X   X   X   X   X   

 

 

Prioritat 

A. Alta 
M. Mitja 
B. Baixa 

Període 

C  Curt (1-2 anys) 
M  Mig (2-5 anys) 
L  Llarg (+ de 5 anys) 

Valoració avenç 

1 Poc avenç o amb dificultats 
2 Avanç mitjà. Progressa 
3 Bon nivell d’avenç. Evolució positiva 
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Entre els cometaris i aportacions del Plenari, en referència a quest àmbit temàtic, s’ha tractat el 

següent tema: 

� Pla d’Equipaments. Es prega celeritat en la posada en marxa del Pla d’Equipaments com a 

element fonamental pel desenvolupament de la vila; es fa al·lusió a la futura construcció 

del nou IES. S’exposa que el Projecte Educatiu d’Argentona (PEdA) ja incloïa la necessitat 

i que actualment s’està valorant el solar per construir el futur immoble. 

 

5.45.45.45.4 Recomanacions per la implementació del Pla estratègicRecomanacions per la implementació del Pla estratègicRecomanacions per la implementació del Pla estratègicRecomanacions per la implementació del Pla estratègic    

 

Per la continuïtat de la implementació del Pla estratègic, s’aporten una sèrie de recomanacions 

derivades de l’experiència i l’anàlisi del treball d’aquest darrer any. En síntesi, es proposa: 

A NIVELL ORGANITZATIU: 

� Mantenir els actuals òrgans bàsics que són el Comitè Director, els Grups de seguiment i el 

Plenari. 

� Mantenir un fort lideratge des de la presidència del Pla Estratègic, l’Alcaldia, com a 

projecte emblemàtic d’un estil de treball d’Argentona. 

� El Comitè Director seria recomanable mantenir-lo amb la màxima continuïtat dels seus 

actuals membres i que es reunís tres cops l’any. 

� Els Grups de Seguiment convindria també que tinguessin 3 trobades a l’any, podent-se 

crear alguns subgrups o comissions específiques per fer un seguiment més exhaustiu de 

determinades accions o projectes que així ho requereixin. 

� Reforçar la funció de les persones coordinadores de cada grup, com a recurs humà 

fonamental pel bon funcionament i la coordinació del treball d’implementació del pla 

estratègic. 
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� Disposar i adequar els espais de reunió que afavoreixen, sens dubte, l’ambient i la qualitat 

del treball. 

� Vetllar per la inclusió de persones als grups de seguiment que hi tinguin interès mantenint 

el criteri de que els seus membres siguin persones -dels àmbits públic i privat- amb 

incidència sobre el desenvolupament de les línies d’acció. 

� Considerar i enfortir la composició d’alguns grups en les següents direccions: 

Territori: Mancaria representació dels pagesos, d’entitats veïnals i del nivell comarcal 

Economia: Seria convenient enfortir la representació empresarial i dels polígons 

industrials, així com del sector de la restauració. 

Societat: Mancaria representació del sector sanitari i de les entitats en general. 

� Mantenir el màxim d’estable la configuració i l’assiduïtat a les reunions del Grups de 

Seguiment per tal de garantir la continuïtat del treball. 

� Reforçar també les persones referents de cada línia d’acció, que en els casos que es creïn 

subgrups, seran les que els hauran de liderar, amb el suport i/o participació del 

coordinador/a del Grup. D’alguna manera es tracta de distribuir més responsabilitat a la 

mesura que els temes es van estenent, aprofundint i essent més complexos. 

� Mantenir anualment el Plenari com a moment de difusió i divulgació a nivell públic. 

� Incorporar algun tipus de valoració de satisfacció als participants del plenari, per copsar 

l’estat d’opinió de les persones més properes i interessades pel Pla estratègic. 

 

A NIVELL DE CONTINGUT 

� Enfortir els projectes més estructurants en el moment d’anar concretant noves accions de 

cara al 2009 i en posterioritat. 

� Incorporar projectes que es promoguin des de l’àmbit privat, en consonància amb el Pla 

estratègic. 
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� Tendir a concretar accions executives, és a dir, passar de la faceta d’estudi i projecte a la 

realització concreta de les accions. 

� Revisar periòdicament el punt de partida del contingut de la línia d’acció del Pla estratègic, 

per anar decidint les accions concretes sense perdre l’horitzó de partida, encara que 

aquest es modifiqui. 

� Enfortir el treball amb els altres municipis per fer front a unes temàtiques que requereixen 

la cooperació intermunicipal. 
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Annex 1.  PARTICIPANTSAnnex 1.  PARTICIPANTSAnnex 1.  PARTICIPANTSAnnex 1.  PARTICIPANTS    

       

1 Sr. Agustí Pageo  26 Sr. Ferran Armengol 

2 Sr. Àlex Hervàs  27 Sr. Francisco Alsina 

3 Sra. Amparo López  28 Sr. Francisco Masagué 

4 Sra. Anna Gratacís  29 Sr. Gil Mas Julià 

5 Sra. Anna M. Reniu  30 Sra. Isabel Cuñat 

6 Sra. Anna Maria Díaz  31 Sra. Isabel Sunyer 

7 Sra. Anna Petit   32 Sr. J. Carles Belso 

8 Sra. Anna Riera  33 Sr. Jaume Aguians 

9 Sra. Anna Sánchez  34 Sr. Jaume Aguilar i Vallès 

10 Sr. Arregui Bernabé  35 Sr. Jaume Font 

11 Sra. Assumpta Boba   36 Sr. Jaume Freixas  

12 Sra. Berta Pongiluppi   37 Sr. Jesús Hita 

13 Sra. Carme Gòdia  38 Sr. Joan Boba 

14 Sra. Carme Hervàs  39 Sr. Joan Culubret i Missé 

15 Sra. Carme Lladó  40 Sr. Joan Navarro 

16 Sra. Carme Ruano  41 Sr. Joan Pujol  

17 Sra. Carolina Enrich   42 Sr. Joan Vagulí 

18 Sra. Carolina Vilarrupia  43 Sr. Joan Vaquer 

19 Sra. Cati Alsina  44 Sr. Joaquim Casabella 

20 Sr. Christel Behrens  45 Sr. Jordi Boixaderes 

21 Sr. David Moreno  46 Sr. Josep A. Capdevila 

22 Sra. Dolors Casabella  47 Sr. Josep Espelt 

23 Sra. Elisabeth Bofill  48 Sr. Josep Espígol  

24 Sr. Enric Subiñà  49 Sr. Josep Famadas 

25 Sr. Enric Ureña Velasco  50 Sra. M. Carmen Torres 
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51 Sra. M. Rosa Masó  71 Sr. Rafel Fernández 

52 Sra. Maite Espinach  72 Sr. Ramon Bosch 

53 Sra. Maria Lluïsa Navarro  73 Sr. RamonTeixidó 

54 Sr. Mariano Baget  74 Sra. Raquel Maynou 

55 Sra. Marta López  75 Sr. Raul Teixidó 

56 Sr. Miquel Garcia  76 Sr. Ricard Aymerich 

57 Sr. Miquel Mendoza  77 Sr. Ricardo Fernández 

58 Sr. Miquel Nogueras  78 Sra. Rosa Maria Espinet 

59 Sra. Míriam Agama Fernández  79 Sra. Rosario Contreras 

60 Sra. Míriam Pérez Montero  80 Sr. Salvador Casas Majoral 

61 Sra. Mònica Bertran Garcia  81 Sra. Sílvia Rius 

62 Sra. Montse Cautó  82 Sra. Susana López 

63 Sra. Montse Matas  83 Sra. Susanna Camí 

64 Sra. Montserrat Coll  84 Sr. Vadó Mora 

65 Sra. Nina González  85 Sr. Xavier Abril Vallelado 

66 Sr. Oriol Vaquer  86 Sr. Xavier Collet  

67 Sr. Pep Masó  87 Sr. Xavier Roca 

68 Sr. Pere Móra  88 Sra. Yasmina Andrés 

69 Sr. Pere Zaera     

70 Sr. Pius Sans     

       

 


