
          

NEIX ARA ARGENTONA, LA CANDIDATURA 

MUNICIPALISTA CENTRADA EN EL POBLE, 

FRUIT DE LA METAMORFOSI DE JUNTS PER 

CATALUNYA ARGENTONA 
 

 
Junts per Catalunya Argentona ha fet un procés de transformació, ens desvinculem molt més 

dels partits polítics i ens passem a dir ARA ARGENTONA. Per què ARA ARGENTONA? Doncs 

perquè el que ARA toca és lluitar activament per solucionar els nombrosos problemes reals 

d’ARGENTONA i la seva gent. El nostre poble i els nostres problemes com a comunitat han 

d’implicar amb l’exclusivitat de la nostra visió com a candidatura, a diferència del que van 

plantejar moltes candidatures el 2019, més centrades en afers nacionals que de poble. 

 
 

Després de 4 anys de paràlisi municipal a l’Ajuntament d’Argentona volem fer una aposta 

alternativa més independent i més basada en una gestió de rigor per desencallar els grans 

projectes de poble. 

 
Per tant, utilitzem la plataforma ja creada el 2019 de Junts per Catalunya Argentona i el 

transformem completament, ens desvinculem de les directrius polítiques dels partits i ens 

centrem exclusivament en Argentona de cara a les eleccions municipals de 2023. 

 

En conclusió, reivindiquem el llegat creat aquesta legislatura amb JUNTS PER CATALUNYA - 

ARGENTONA, de qui en som hereus legítims, però creiem que ens hem de transformar per 

aconseguir ser una candidatura més independent i centrada exclusivament en Argentona. 

 
Els nostres valors son el rigor, l’esperit de consens, la gestió professional, la moderació, la 
transparència, la integritat, l‘anticorrupció i la participació. Les nostres línies estratègiques 
programàtiques son: 

 
1- Volem prioritzar les qüestions de microurbanisme: asfaltat de carrers, arranjament de 

voreres en mal estat, la poda d’arbres que causen molèsties als veïns, neteja de graffitis il·legals 

dels espais públics, neteja a consciència de les vies urbanes, reparació de fanals en mal estat, 

etc. 

 
2- Volem lluitar activament per preservar la identitat de poble d’Argentona, vetllant pel seu 

patrimoni cultural i natural (incloent subvencions per la seva conservació), el seu teixit 

associatiu i les seves costums o fomentant l’associacionisme cultural. 



          

 
3- Volem prioritzar més les inversions en urbanitzacions i veïnats, aconseguint dur a terme obres 

de urbanització de can Cabot i Can Raimí, però apostem per fer inversions específiques als 

diversos veïnats com Madà (obres de reurbanització), Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa, les 

Ginesteres, Can Barrau, Can Cirés, Sant Miquel del Cros, Can Serra de Lladó, Sant Sebastià, etc. 

 
4- Prioritzarem la creació de nous llocs d’aparcament al centre del poble i també durem a terme 

polítiques de foment del comerç local. 

 

5- Rigor en la gestió pública, i la contenció en els impostos, volem revertir la pujada de l’Impost 

sobre Béns Immobles aprovada pel govern municipal i altres grups durant el Ple d’octubre de 

2022. 

 
6- Ens mostrem contraris a la forma de funcionar dels partits polítics tradicionals. 

7- Ens neguem a acceptar l’existència de càrrecs de confiança política pagats per tots. 

 

8- Treballarem incansablement a favor del medi ambient i farem polítiques en pro del benestar 

animal. 

9- Foment de la participació ciutadana. 

 
10- Més seguretat: la seguretat ciutadana és una de les nostres prioritats, volem més càmeres 

de videovigilància per tenir menys robatoris. Lluitarem activament contra l’“okupació” il·legal 

d’immobles, utilitzant tos els instruments legals al nostre abast així com demanant més al 

legislador. Tolerància zero contra el incivisme i el vandalisme. 

 
13- Ens centrem exclusivament en els problemes d’Argentona i dels argentonins. Desvinculació 

de directrius dels partits polítics i d’afers extramunicipals. 

 
14- Apostem per aplicar polítiques socials a favor del benestar de tota la població, especialment 

dels col·lectius de risc. 

 
14- Volem unes polítiques de joventut actives. 

 

15- Suport a les associacions esportives i més atenció i recursos en el manteniment dels 

equipaments esportius. 

 
16- Volem estar al costat de la gent gran, donant-los atenció i prioritat a l’hora de fer polítiques. 

ARA ARGENTONA som un grup de ciutadans obert a tothom que es vulgui sumar al nostre 

projecte. No demanem militar a cap partit ni fer aportacions econòmiques. 
 

 

calvocb@argentona.cat     Ara Argentona
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