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Moltes gràcies!
Per segona vegada una majoria
d'argentonins i argentonines ens heu fet
confiança. En primer lloc us en volem donar les
gràcies més sinceres. Després de 4 anys al
govern d'Argentona, amb les dificultats i la
situació de crisi actuals, aquest suport que hem
rebut el valorem molt més.
De cada 100 persones que han anat a votar,
27 han votat per Tots per Argentona. Això
ens dóna la responsabilitat de tornar a liderar
el futur govern del nostre poble. Ho farem amb
la mateixa, o més, dedicació, entusiasme i
compromís que ho hem fet fins ara.
Però, com no pot ser d'altra manera, ho
volem fer amb altres forces polítiques que, amb
un programa i tarannà similars al nostre, han
obtingut representació. Volem formar un
govern ampli perquè és la nostra manera
d'entendre la política, però també perquè
Argentona ho necessita. Aquests quatre anys
que venen, en què les dificultats seran tant o
més punyents per a tots, necessitem un govern
fort, d'ampli consens, capaç d'aglutinar
Argentona en un projecte comú i afrontar
amb èxit els reptes que tenim plantejats.

És per tot això que fem una crida ben alta
i clara: cal que assumim, cadascun dels grups
polítics, la responsabilitat que se'ns ha donat
i el lloc que ens correspon; cal que ens
proposem posar Argentona i la seva gent
per damunt de qualsevol altre interès. Amb
valentia i determinació cal que tots posem el
nostre "saber fer" al servei d'Argentona formant
un govern que, d'aquesta manera, reculli totes
les potencialitats que tenim.
Amb aquest objectiu hem iniciat converses
amb les altres forces polítiques. Estem
convençuts que tots tenim un paper
important en el futur govern i que l'aportació
dels regidors i regidores elegits serà molt
valuosa.
Amb la voluntat d'explicar-vos el
desenvolupament d'aquestes converses i els
resultats que en sortiran, us convoquem a
l'assemblea del dia 9.
Segons el resultat de les converses per
conduir a la formació del govern, podria
modificar-se el format de la convocatòria amb
la possibilitat que hi participin altres forces
polítiques.

Assemblea oberta
Dijous 9 de juny de 2011,
a les 20.30 h, al Saló de Pedra

Resultat eleccions municipals
22 de maig de 2011
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