El 22 de setembre de 2006, un grup de vilatans d’Argentona ens vam reunir al Capítol (Saló
de Pedra) per tal de celebrar una assemblea. D’aquesta en va néixer una nova Agrupació
d’Electors: “Tots per Argentona”, amb el desig de participar en una nova forma de fer
política, com es reflecteix en el Manifest aprovat per l’assemblea.

Els principis i objectius que ens mouen
Com ha de ser una política
diferent?. És que l’habitual,
no és la correcta?. Hi ha
altres formes d’actuar?.
L’actual forma de fer i
posar en pràctica la política
local, ens pot semblar
l’única possible o la
normal, però si reflexionem
veurem que no és així.
Aixó és el que hem fet els
membres de Tots per
Argentona: reflexionar!.
Reflexionar durant moltes
hores i amb persones
d’ideologies diverses.
Sobre què?. Doncs sobre
la política i els polítics, en
primer lloc. Sobre el poble
i la seva gent. Sobre els
serveis públics i la
propietat privada; sobre el
dret a tenir una vivenda
digna i un treball
dignament remunerat.
Sobre com podem
aconseguir millor qualitat
de vida els qui vivim a
Argentona. I també hem
reflexionat sobre nosaltres
mateixos. És a dir, com ens
veiem, cadascú de
nosaltres, com a persones,
en tot aquest procés.
Perquè, veïns i veïnes, cal
tenir-ho molt clar: en
aquesta tasca de
construcció d’una nova
forma de fer política, cal
que siguem molt honestos
primer amb nosaltres
mateixos i després amb les
altres persones.

Aquestes reflexions ens
han dut a concretar quins
criteris volem que ens
orientin en la forma
d’actuar políticament.
Aquests criteris han de ser
normatius (dicten la
conducta a seguir), per aixó
els hem anomenat:
PRINCIPIS. No hem
volgut que n’hi haguessin
molts, ni que la redacció
fós feixuga, per no perdre
el seu sentit entre masses
paraules. Hem volgut que
siguin pocs, molt concrets
i entenedors. Però per
sobre de tot, el que volem
és, que es tinguin en
compte!, qué es duguin a
la pràctica!.

Servei als vilatans
El primer dels Principis, és
el número 1, no per
casualitat, és el campió.
Portant-lo a la pràctica, els
altres deriven d’aquest
primer; per sí sols. Diu:
“L’exercici de la política
ha de ser entès com un
servei a tots els vilatans”.
Aixó vol dir ni més ni
menys, que les persones
que formin part del govern
de la vila d’Argentona, no
són vilatans de primera,
per sobre dels seus
conciutadans. Tampoc vol
dir que estiguin per sota, a
les seves ordres. Vol dir
que són vilatans que
voluntàriament estàn en

un lloc, la tasca principal
del qual és resoldre els
problemes del seu poble,
de la seva gent. Han rebut
la confiança de moltes
persones que esperen que
actuïn amb absoluta
transparència cap a tots
els vilatans; que vetllin i
treballin pels interessos
del màxim nombre de
persones i han d’estar
oberts a la voluntat
popular en la seva gestió
municipal. Com a prioritat
tenen, la de resoldre
problemes i en la seva
forma de fer, han de primar
els criteris d’altruïsme,
solidaritat i eficàcia.
També cal que estiguin
disposats a aceptar les
crítiques, tant les
constructives com les
negatives i sobretot oberts
i receptius a modificar les
conductes.

molt alt, per estar prop de
les persones. Volem
augmentar la cohesió
ciudadana, entre els
argentonins del centre i les
diferents zones
geogràfiques. Volem
augmentar la participació
en la gestió municipal i la
presa de decisions,
comptant amb la màxima
col.laboració de les
entitats, les forces
polítiques i els vilatans en
general. Cal donar suport
a les iniciatives i activitats
de les entitats i grups de
persones que vulguin
desenvolupar unes tasques
en benefici dels vilatans.
És a dir: a tot alló que ajudi
a FER POBLE. I d’una
manera continuada cal
revisar l’actuació dels
membres de govern i
l’aplicació dels Principis
en la seva tasca diària.

Suport a totes les
iniciatives

Molta feina a fer

Si per poder fer política
hem definit uns Principis
d’actuació, què volem
aconseguir actuant
d’aquesta forma?. Això
s’ha recollit en uns
OBJECTIUS. Els
Objectius ens defineixen
on volem arribar, els límits
que ens imposem. I per
aquest motiu hem volgut
ser molt ambiciosos:
volem arribar molt lluny i

Com podeu veure, s’ha fet
feina. Però n’hi ha molta.
Sí els Principis ens
indiquen les pautes de com
actuar i els Objectius on
volem arribar, ens queda
perfilar com aconseguirho. Cal definir entre tots
el camí a fer, i és per això
que cal que hi siguem tots;
serà només així com
aconseguirem tenir present
el principi de Servei per a
tots.

www.totsperargentona.org
E-mail: tots@totsperargentona.org
Adreça electoral:
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 1. ARGENTONA
Per a suport econòmic:
Caixa de Catalunya
Compte 0850-0850-74-0200345494

Fent,
fem poble!
Acte públic de presentació
i assemblea
de l’agrupació electoral
diumenge 26 de novembre de 2006
a les 12 del migdia
a la sala d’actes del Centre Parroquial

Durant els darrers anys s’ha estès un clima enrarit a Argentona que ha provocat una important
fractura ciutadana i el qüestionament de diversos projectes municipals. L’equip de govern
actual amb el seu tarannà solitari, no obert a cap més forma de veure les coses que la pròpia
i en diversos moments arbitrari, ha caracteritzat la seva actuació en la divisió de la població
i alhora ha fet perdre la confiança en la política i la il.lusió per col.laborar en els projectes de
poble. Tot plegat ha distret, a més, moltes energies que s’haurien d’haver dedicat a fer poble.

!

Per una nova etapa a Argentona

Cal instaurar una altra
manera de governar,
centrada en les persones
i pendent de les seves
necessitats concretes. Els
obstacles com la rutina,
la burocràcia, les lluites
entre partits o entre
administracions, o la
limitació de recursos,
s’han de poder superar
amb imaginació, il.lusió,
decisió i feina, per tal de
poder donar respostes
àgils i eficaces als
problemes i reptes
quotidians dels
argentonins i
argentonines.
Cal, al mateix temps, fer
les coses amb les

persones i no
simplement per a les
persones. Que es posi en
marxa una altra manera
de fer política sotmesa
al control dels vilatans i
orientada a fomentar la
seva participació, amb
la complicitat i
corresponsabilització
dels afectats per les
decisions municipals, i
donant joc a les entitats,
professionals i empreses
del municipi. Argentona
som tots, els grans temes
de poble han de ser
consensuats amb les
iniciatives de la
ciutadania que surtin i
amb totes les altres
formacions que
representin als ciutadans
en l’Ajuntament.
I cal ser ambiciosos,
també, pel que fa al futur
d’Argentona. Estem
convençuts que el nostre

“

poble té grans
possibilitats, però per
aprofitar-les cal mantenir
la població cohesionada
i il·lusionada. Això
només és possible amb
un gran pacte de poble
que respecti la diferència
i que ens permeti
convertir, entre tots, les
potencialitats en realitats
i resultats. Necessitem
un model de poble que
creixi en qualitat i no en
quantitat, que mantingui
la seva dimensió
humana, que sigui
creador de treball i de
riquesa, i amb alts nivells
de benestar. Aquest és
el nostre model de poble,
que cal preservar i
enfortir.
S'obre al nostre poble un
nou període de
possibilitats, il·lusions i
esperances que no
podem desaprofitar. No

volem caure en la
resignació de que tot
sempre serà igual.
Depèn de nosaltres, de
totes les vilatanes i
vilatans, un per un, de
superar aquesta situació
actual i obrir una nova
etapa que, sense negar
les dificultats, estigui a
l'abast de tots nosaltres.
En aquest projecte i en
aquesta tasca convidem
i esperem la participació
de tots els vilatans
d'Argentona. En especial
cridem a participar en
les nostres assemblees.
Il·lusionem-nos i obrimnos a una nova manera
de participar en política
diferent. No som un
partit. El canvi és
possible, i necessari a
Argentona.
Argentona, tardor 2006

“

Davant d’aquesta
realitat, els sotasignants
no ens volem resignar a
continuar patint més
conseqüències d’aquesta
situació i per això
signem aquest manifest
de suport a TOTS PER
ARGENTONA
convençuts que serà el
revulsiu que Argentona
necessita per obrir una
nova etapa.

El canvi és possible
i necessari
a Argentona

Donen el seu suport
Xavier Abril
Miriam Agama
Juan Luis Alcalde
Domènec Alemany
Cati Alsina
Jordi Azemar
Alfredo Azemar
Vicenç Bachs
Maria Dolors Badia
Maria Rosa Balart
Enric Bartolomé
Isabel Batista
Àlex Bayo
Joan Carles Belso
Laura Belso
Lluïsa Benito
Joan Bladé
Miquel Boba
Assumpta Boba
Roser Boba
Miquel Bonet
Susana Bonet
Luis Borreguero
Ausència Caballé
Pep Cabot
Fèlix Caietano
Jaume Calafell
Florenci Calpe
M. Cristina Calpe
Maria Calpe
Cristina Calpe
Jordi Calpe
Sergi Calpe
Miquel-Angel Camarelles
Pep Canals
Esteve Canal
Marc Cànoves
Coral Cantón
Silvia Capar
Joan Capdevila Giol
Josep-A. Capdevila
Carmen Capellas
Joan Carbonell
Imma Caro
Adolfo Carrió
Teresa Casado
Luis Casado
Maria Neus Casalpeu
Antoni Casalpeu
Esperança Castany
Xavier Castells
Elena Castrillo
Gonzalo Castrillo
Raimón Català
Anna Climent
Lourdes Colominas
Xavier Collet

Pep Coma
Maria Rosa Comas
Josep Comas
Gemma Comas
Jordi Comas
Robin Coppens
Pedro Costilla
Maria Mercè Culebret
Joan Culubret
Belén De Castro
Montserrat Diví
Montse Domènec
Angelina Duran
Montserrat Durán
Ferràn Edo
Javier Edo
Jordi Estivill
Francesc Estrada
Susi Fàbregas
Roser Fernández
Coral Ferri
Joan Flordelis
Josep Flores
Isidre Font
Jaume Freixas
Pere Galbany
Jordi Galbany
Xavier Gallemí
Vicente Garcia
Pere García
Montse Gascó Rovira
Angel Gómez
Alfons Gonzàlez
Josep Granados
Lali Guirado
Porfirio Hernández
Cati Hervàs
Emilia Illamola
Èrika Jiménez Luque
Maite Lambea
Josep Lebrón
Raül Lebrón
Josep Maria Linares
Ferran Lindström
Mònica López
Pilar Luque
Francesc Magret
Jaume Maltas
Joan Manera
Oriol Marfà
Eduardo Marín
Jordi Marqués
Esther Martin
Josep Martinez
Laura Martínez
Josep Martínez
Lluís Mas

Òscar Masferrer
Blai Masó
Pep Masó
Teresa Massagué
Salvador Mateu
Mònica Mateu
Josep Maria Medina
Moisés Medina
Anna Méndez
Txema Milla
Alicia Miravalles
Marta Montserrat
Josep Muñoz
Francesc Navarro
Ana Navarro
Nuria Navarro
Mingo Nieto
Pep Nieto
Xavier Nieto
Joan Noé Tubau
Miquel Nogueras
Rita Novell
Emili Olivas
Enriqueta Olmos
Xavier Oller
Modest Oller
Rita Oller
Lluís Omedes
Bruno Ortega
Fernando Ortín
Joan Pannón
Miquel Pannón
Carmen Pardo
Josep Maria Parera
Toni Pascual
Esteve Pedra
Xavier Peguera
Javier Pérez
Manel Pérez
Àngela Pèrez
Patricio Pèrez
Magí Perlas
Dolores Polinario
Lluís Pons
Agustí Pulido
Joan Rabassa
Joan Ramón
Gisel.la Rectoret
Toni Reyes
Sandra Ribas
Savino Ricco
Joan Rigola
Javier Robles
Jordi Roca
Carme Rodrigo
Agustí Rodriguez
Ramón Rodriguez
Francisco Rodriguez

Mònica Rodriguez
Lluís Rodriguez
Paquita Rodriguez
Lorenzo Rodríguez
Josep Maria Román
Albert Romeu
Pol Romeu
Anna Roselló
Pau Rosselló
Gregorio Ruiz
Josefa Ruiz
Maria Luisa Ruiz
Joan Rus
Jordi Salaet
Rosario Sánchez
Juli Sanmartin
Ròdia Sanmartín
Nàdia Sanmartín
Eduardo Serdà
Julià Serra
Miquel Serra
Manel Serras
Pedro Sevilla
Guiu Suari
Jordi Suari
Marta Subirana
Robert Subirón
David Subirón
Ramón Teixidor
Lluís Torner Bas
Maria Torres
Jordi Trafi
Pilar Traver
Francis Tudela
Balbina Tudela
Lídia Tur Font
Quique Ureña
Fede Ureña
Jaume Uribe
Maria Teresa Valls
Carme Vázquez
Pilar Vea
Maria Velasco
Natàlia Velasco
Ofèlia Velasco
Gisela Vicente
Maria Dolores Vicente
Joan Antoni Vidal
Georgina Vidal
Antonia Vigatà
Lourdes Vila
Teresa Vila
Montserrat Vilanova
Joan Vilanova
Manel Vilanova
Joan Vives
Mikel Weiss
Xavier Zamora

