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Emprenyats? Sí!
Un pacte de govern contra tots per ARGENTONA

Fa quatre anys, un grup de ciutadans sense
consignes partidistes, ens vam proposar
participar en la vida política municipal trencant
tots els esquemes i proposant un altre estil de
fer política, més proper als ciutadans, i vam
rebre la confiança majoritària dels argentonins.
Des de llavors, això va generar un gran
ressentiment en totes les forces polítiques i
unes ànsies de revenja que shan mantingut
latents en els darrers quatre anys, tant en els
partits a loposició com en el mateix soci de
govern durant el passat mandat (CiU). La bona
feina realitzada per tots per ARGENTONA (TxA)
i el nou bon resultat electoral obtingut ha acabat
de convencels que, ara o mai, era el moment
de pactar amb qui fos i com fos per intentar
tapar aquesta bona feina i els bons resultats.
Aquests partits, amb ànsies de treure el
ventre de penes acumulades i fent el joc al
desig de protagonisme del cap de Convergència
que, en tres eleccions seguides, no ha estat
capaç de convèncer prou vilatans perquè el
votessin, han tramat un pacte amb un únic
objectiu: deixar TxA a loposició!
I, sense cap més principi que el de satisfer
les seves ànsies de poder personal ens trobem,
sorprenentment, que forces antagòniques entre
elles, obliden els seus antagonismes i proclames,
i impedeixen a TxA poder governar, tot i ser la
força política més votada, i de carrer.
Obliden totalment que el moment polític,
econòmic i social del món no està per fer invents
de caire personal (no poden estar mirant-se el
melic) sinó que lobligació responsable daquells

que volen fer política local ha de conduir, avui
més que mai, a la construcció dun Govern fort,
capaç de prendre decisions importants i sempre
en benefici dels ciutadans i no del seu propi.
Són aquestes actuacions les que novament
posen en evidència el desprestigi de la classe
política partidista, dunes formacions que a
Argentona han perdut i no tenen la confiança
dels argentonins.
TxA, els nostres cinc regidors i el nombrós
grup dargentonins emprenyats per aquesta
situació procurarem treballar de valent, al costat
dels ciutadans, exigint a aquest govern de
perdedors que faci la feina ben feta o que deixi
pas a aquells que, amb coherència i honestedat,
estem disposats a treballar convivint amb tots
vosaltres sense cap tipus de partidisme.

Resultats en vots i regidors
Vots

TxA
1.336
CiU
901
PSC
513
PP
500
CUP
448
ArgentCat 397
L'Entesa 345
Agr.Arg.
257

Regidors

5
4
2
2
1
1
1
1

Governen

*
*
*
*

5 PARTITS PERDEDORS NO FAN UN GUANYADOR,

FAN 1 PERDEDOR MÉS GRAN!

i ara... què?
tots per ARGENTONA, fidels als principis
Lendemà de les eleccions tots
per ARGENTONA (TxA) va convocar
els partits polítics oferint-los de fer
un front comú a la crisi per continuar
treballant en aquells temes que
tenim encallats. I per a això calia fer
un govern potent que sumés el
màxim nombre de forces polítiques.
Avui més que mai, cal que a
lAjuntament hi hagi un govern fort
que sàpiga el que es fa. La
composició del govern que tenim
avui, no ens dóna cap tipus de
garantia a lhora de gestionar bé els
recursos municipals. Són quatre
partits que shan juntat a la contra
del grup guanyador, que tenen
consignes dispars (en alguns temes
tant dispars que ho han hagut de
camuflar sota lambigüitat absoluta,
en el text del pacte de govern) i
sense cap mena de personalitat per
aplicar polítiques que condueixin
Argentona a bon port.

Per responsabilitat, pensant en
Argentona i els vilatans i vilatanes,
reclamem el paper important que
correspon a TxA en el govern
municipal. Sense nosaltres, sense
els nostres regidors compromesos,
capaços darremangar-se sempre i
en tot moment, no pot haver-hi un
govern potent, fort, capaç dencarar
polítiques municipals actives sense
perdre qualitat.
Als regidors de TxA ens mou la
passió, la responsabilitat i el
compromís -demostrat- en fer la
feina, fent costat a les persones i
col·lectius que més ho necessiten.
La força de TxA és necessària i
imprescindible. Sóm aquí i hi volem
ser, promovent laplicació del nostre
programa, seguint de prop la gestió
del dia a dia del govern, i combatent
les males polítiques que cerquen el
poder personal enlloc de linterès de
la comunitat.

Tenim un compromís amb els
nostres electors i amb el conjunt
dels argentonins, i el volem complir.
Tenim un deute amb la gent que
ens ha convertit en la força
guanyadora de les eleccions i, per
això, estem a disposició de tots els
vilatans que vulguin plantejar-nos
les seves inquietuds o necessitats.
Estem compromesos en fer la
feina des don estiguem, al govern
o a loposició; sense escarafalls, amb
energia, amb polítiques de progrés
dacord amb els nostres valors,
cercant sempre linterès general i
sent tant proactius com poguem
dacord amb les nostres possibilitats
i recursos. I no defallirem!
Nosaltres sóm aquí. El temps
sencarrega, sempre, de posar cada
cosa al seu lloc.

Els regidors de tots per ARGENTONA (TxA)
i tot l'equip i col·laboradors, us desitgem
Bona Festa Major!!!

Per què?
... canvia el dia del Ple?
Quin és el millor dia per celebrar els Plens municipals?
Depèn. Millor per a qui? Per als polítics del govern? Per
als polítics de l'oposició? Per al personal de l'Ajuntament?
O per al públic que hi assisteix o l'escolta per la ràdio?
Un dels aspectes més importants dels Plens
municipals és que són públics, és a dir, que hi pot assistir
tothom que vulgui. A Argentona a més, i des de fa molts
anys, es retransmeten per la ràdio de manera que molta
gent els pot seguir des de casa seva.
Així, doncs, si volem que força persones hi puguin
venir, escoltar-lo, i dir-hi la seva, quin serà el millor dia,
divendres o dilluns? Si tenim en compte que els Plens
comencen a les 20 h i moltes vegades acaben a 2/4
de 12, o a les 12, o a 2/4 d'1 de la nit o fins i tot de 2...
la conclusió és clara:
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Si es fan els dilluns la gent tindrà més dificultat per
assistir-hi donat que l'endemà molts treballem. Per
contra... els regidors podran plegar els divendres al
migdia i començar el cap de setmana abans!
Doncs a partir d'ara els Plens seran els dilluns gràcies
als vots favorables de CiU, PSC, ArgentCat (ERC, SI,
DC), l'Entesa (ICV), PP i Félix Rosa.
Per transparència, per afavorir la participació, per
democràcia, per un estil de fer política i per respecte,
els regidors de tots per ARGENTONA hi varen votar en
contra. El regidor de la CUP també.

... tanca Urgències i ...? Festa a la Font Picant
Ens vam assabentar que el Departament de Salut
tancaria el servei d'atenció continuada (urgències
nocturnes i dies festius, per entendre'ns) de l'Àrea
Bàsica de Salut/CAP d'Argentona, l'1 de juliol. L'alcalde
Armengol ja ho sabia feia dies i tant panxo.
Sabem que l'Ajuntament no hi té competències però,
com ajuntament, és un tema que ens incumbeix i molt.
Per aquest motiu, el 23 de juny, tots per ARGENTONA
va presentar una moció al darrer ple demanant que el
govern fes les accions pertinents i contundents per
defensar la qualitat del servei existent, de la manera
que ho hauríem fet nosaltres si fóssim al govern.
La moció, aprovada per àmplia majoria, prenia el
compromís d'informar la ciutadania i convocar mobilitzacions, cas que els serveis es veiessin afectats.
La moció va servir perquè l'alcalde sortís a tots els
mitjans com el gran opositor a les retallades del seu
propi partit (CiU). Sí...? A part de votar la moció, concedir
entrevistes i mal repartir quatre fulls per recollir
signatures... què més ha fet l'alcalde? Res! Ha fet
figa! El servei ja s'ha retallat. La reacció ha estat
dabsoluta tebiesa, sense cap operativa clara i ràpida
que informés i posés en marxa una campanya per fer
pinya, amb tot el poble al darrera, en contra daquesta
situació. Ho denunciem perquè: Si no ens defensa el
nostre Ajuntament, qui ho farà?
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El passat diumenge 17 de juliol tingué lloc a la Font
Picant un dinar convocat per la Plataforma Preservem
el Maresme. La previsió de pluja feu que sorganitzés
en el magnífic marc de l'antiga planta embotelladora
amb la coberta totalment renovada arrel de les obres
fetes l'any passat, liderades pels regidors de TxA.
El motiu de la trobada era la celebració de laturada
de les obres de la Ronda de Mataró que el Govern de
la Generalitat tenia previst dur a terme.
La força de moltes entitats cíviques argentonines i
de la comarca, i la ferma oposició de l'Ajuntament
d'Argentona, liderada pel regidor durbanisme Xavier
Collet (TxA), ha estat fonamental perquè aquella
monumental i innecessària obra, de moment, no comenci.
És una batalla guanyada però caldrà estar amatent.
Lassistència de representants i regidors de TxA a
aquesta celebració superà de bon tros, com no podia
ser daltra manera, als representants de la resta dels
partits del govern municipal.
Per què no hi era lalcalde? És que els diumenges
no treballa? El seu increment de sou no contempla
lassistència a actes reivindicatius de caps de setmana?
Perquè no hi eren els regidors del PSC? Clar...
ells defensaven aferissadament la construcció de la
Ronda de Mataró i, ara per ara, se lhauran de pintar,
afortunadament, en el seu imaginari.

Els regidors de tots per Escoltem la gent
ARGENTONA renunciem Taller d'idees i propostes
a l'augment de sou
L'increment -no demanat- de les dietes de
l'oposició signifiquen per als 5 regidors
de TxA, un total de 250  al mes.
Estudiarem a quins projectes cívics els
destinarem.
I no ho fem per oportunisme ni per crear crispació,
que daixò ja hi ha especialistes recalcitrans. Ho fem
per convenciment, per decència política. En coherència
amb la ja sabuda oposició del nostre grup en el passat
Ple del dia 1 de Juliol.
Perquè, baldament que sigui simbòlic, tornem al poble
uns diners que aporta el poble. I perquè rebutgem el
sidral que ha suposat aquesta decisió del nou govern
-dapujar les dietes dels regidors de l'oposició- per tal
danorrear les nostres voluntats a la crítica feta a
l'increment de sou del nou alcalde.
I no shi valen les maldestres camàndules argumentant
que si el tant per cent de la dedicació... que si la massa
salarial global... que si el Pisuerga passava per Valladolid...
que si naps i que si cols...; arguments molt insípids només
per atorrollar al poble.
A molta gent li sembla una tracamanya encarrilada
a perseguir la millora duna economia particular. Fins i
tot un regidor en aquesta situació -i del propi grup de
CiU, amb un pes important dins el govern- li ha donat
una lliçó de bones maneres renunciant al seu sou,
cobrant només les dietes. I tots creiem que aquest
regidor hi dedicarà el temps necessari, oi? Doncs això.
Això és el que el nou alcalde hauria d'haver fet, si de
veritat la seva voluntat era servir a Argentona.

ENQUESTA

El nostre programa electoral mai estarà
tancat del tot perquè sempre escoltem i
escoltarem la gent
El fet que tots per ARGENTONA ara romangui a
l'oposició, no vol dir que no deixi de treballar per a la
Vila. Això no suposarà cap motiu per llimar la capacitat
emprenedora dels nostres regidors i de la munió de
gent que els dóna suport i, ara més que mai, amb més
capacitat de maniobra operativa.
Entre moltes altres iniciatives que estem treballant,
volem explicar que estem iniciant la preparació duna
macroenquesta per conèixer, de primera mà, el que de
veritat preocupa directament a totes les vilatanes i
vilatans i quines són les seves prioritats per Argentona.
Dintre dun temps completarem un treball de camp
que de forma personal i/o a través daltres i diversos
mitjans posarà en marxa aquest projecte.
Aquesta idea, daltres similars i el bagatge que
conserva tots per ARGENTONA, han de permetre seguir
en la línia del nostre tarannà: al servei dArgentona.

L'Armengol s'ha apujat el sou
un 27%: 12.000 més a l'any
Aquesta és la veritable targeta de presentació de
l'alcalde actual. La pot esgrimir a la cara als aturats, als
treballadors, a les famílies, als botiguers, a les entitats
argentonines, als empleats del propi Ajuntament... a
veure quines sensibilitats desperta!
No és un bon començament, perquè la dedicació i
lencert a la feina ben feta només se li suposa -com
deien del valor a la mili-. Caldrà que ens ho demostri.
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AJUT ECONÒMIC
Atenent diverses i múltiples peticions dels nostres
simpatitzants i votants, que voldrien canalitzar el
seu ajut econòmic a tots per ARGENTONA, per tal de
satisfer les despeses electorals, dorganització i de
gestió, proposem que ho puguin fer de
forma anònima (o personalitzada, si volen)
al compte 2100-0354-16-0101102295 de la Caixa
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