Principis que han d’inspirar i presidir l’actuació de les persones que formin part del grup
electoral ciutadà que es vulguin presentar a les properes eleccions municipals de 2007 i en
especial la dels que tinguin responsabilitats de gestió municipal

Els principis i objectius que ens mouen
Desembre 2006

A partir d’aquest Butlletí
i en els propers, s’aniran
ampliant els 8 principis i
7 objectius bàsics que
configuren la manera de
ser i l’estil de fer de “Tots
per Argentona”. En
aquesta edició
desenvoluparem els tres
primers principis:
1r.- L'exercici de la
política ha de ser entès
com un servei a tots
els vilatans.
L’existència de “Tots per
Argentona” no té cap altra
raó de ser que donar
servei a Tots els
argentonins i argentonines
sense exclusió. Aquesta
predisposició oberta i
receptiva dels regidors
s’ha d’encomanar, també,
a tot el personal de
l’Ajuntament, per tal que
els vilatans se sentin ben
tractats i respectats en el

moment de fer demandes
a l'Ajuntament. El polític,
doncs, ha de ser un
servidor de la comunitat,
i en aquest sentit només
està autoritzat a gestionar
els recursos de tots si ho
fa en la direcció que més
beneficis aporti a la
comunitat i menys
problemes generi.
Aquesta actitud de servei,
que tant escadussera és
ara, ha de ser primordial
en un govern de tots.
2n.- Tota l'actuació
municipal ha de ser duta
a terme amb absoluta
transparència cap a tots
els vilatans, entitats,
grups d'opinió i resta de
grups municipals,
estiguin al govern o no.
No té sentit dur a terme
accions que no estiguin
en consonància amb el
sentiment general de la

població. El poble, que
està integrat per persones,
entitats, grups de diversa
índole, partits,... ha d’estar
informat de tot allò que
des de l’Ajuntament s’està
duent a terme, i en tot
moment aquesta
informació a d’estar a
l’abast de tots aquells que
vulguin tenir-ne
coneixement. La
diversitat ideològica o la
discrepància no pot servir
d'excusa per amagar
informació a ningú.
3r.- Tota la gestió
municipal ha de tenir
com a principal objectiu
afavorir els interessos
del màxim nombre de
vilatans. Volem tenir
sempre present, però,
que aquests interessos
no poden anar en contra
ni menystenir els
interessos que puguin

tenir una minoria, si en
són una part
essencialment afectada.
Una actuació responsable
del govern tendirà sempre
a consensuar al màxim
les grans accions que vol
dur a terme. Actuar en
contra de grups
minoritaris només pel fet
que ho són, o bé no tenir
en compte allò que els
afecta no és coherent amb
una política que ha de
tenir present sempre les
persones. És per això que
les decisions s’han de
prendre, en tot moment,
en la línia del guanyarguanyar en totes les
direccions, evitant sempre
els perdedors, cosa que
no és possible si no es
parla, no s’escolta o no
es prenen les decisions
d’acord amb totes les
parts a les quals afecta
aquesta decisió.

Participa en l’Agrupació electoral “tots per Argentona”
Si voleu rebre informació de “Tots per Argentona”, participar en les comissions de treball o en la formació de les
llistes de la candidatura, ompliu les vostres dades i ens les envieu a la nostra direcció de correu o bé al e-mail que
indiquem al final del butlletí.

Nom............................................... Cognoms...................................................................................................................
Adreça................................................................................................................................................................................
Telèfon........................................... e-mail.......................................................................................................................
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www.totsperargentona.org
E-mail: tots@totsperargentona.org
Adreça electoral:
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 1. ARGENTONA
Per a suport econòmic:
Caixa de Catalunya
Compte 2013-0850-74-0200345494

* Butlletí núm. 2

El projecte de “tots per
Argentona” es consolida
El dia 26 de novembre es va fer al Centre Parroquial la primera assemblea
oberta de Tots per Argentona. L'organització i el desenvolupament de
l'assemblea, així com l'assistència de més de 180 persones va ser tot un
èxit que ens esperona a continuar treballant per dur aquest projecte nou,
agosarat, necessari, difícil però il·lusionant, a bon port.
Durant l'acte es van explicar els principis i objectius, que són l'eix central
de la nostra manera de treballar, de fer política i d'entendre la gestió
municipal. També es van donar les primeres pinzellades del treball que
les diferents comissions ja han començat a fer. Un altre punt important
va ser l'exposició del procés i el calendari que se seguirà per confeccionar
la llista per a les eleccions municipals. Serà un procés obert, on tothom
que vulgui podrà participar-hi.
El més important, però, de l'Assemblea van ser dos objectius dels quals
no se'n va parlar directament, però que es van assolir amb molt bona nota:
1. Tots per Argentona ha posat les bases d'una nova manera de fer
política basada en el consens i la pluralitat.
2. Aquesta nova manera de fer ja l'hem començat a posar en pràctica.
No és doncs, només, un somni, ni un "fer volar coloms". És una realitat
que ja camina i que acabarà anant a galop.

Molt Bones Festes a tots els
argentonins!

L’habitatge a
Argentona té
solució
El passat dissabte 2 de desembre la comissió
de model de poble de Tots per Argentona va
organitzar una xerrada amb el títol
"L'HABITATGE A ARGENTONA TÉ
SOLUCIÓ". A l'acte hi van intervenir un
membre de l'entitat Sostre Cívic de Barcelona,
un economista expert en cooperatives i la
subsecretària d'habitatge de la Generalitat de
Catalunya. L'objectiu de la xerrada no era parlar
del problema sinó proposar una solució. I és
que hi ha un tipus de cooperatives d'habitatges
–que no són les que coneixem aquí a Catalunya–
que, en col·laboració amb l'administració,
permeten la promoció d'habitatges en règim de
lloguer i que compleixin les condicions:
1. Lloguers molt baixos.
2. Els habitatges sempre són propietat de la
cooperativa.
3. Les persones que hi accedeixen en disposen
per a tota la vida.
I aquest model és possible, ja, a Catalunya.
Només cal que una administració, com ara
l'Ajuntament d'Argentona, ho prengui com una
prioritat. En d'altres països ja fa molts anys que
funciona. Des de Tots per Argentona ja ens
hi hem posat a treballar.

En primer lloc, volem dir
que mai no ens volem
dedicar a fer alta política.
Governar un poble no és
debatre sobre grans teories
polítiques ni fer grans
divagacions filosòfiques.

digués que aquest tema no
ens preocupa, no us diria
la veritat.
A cada reunió, surt d’una
forma o una altra allò que
en diem “consensuar el
model de poble”.

Es tracta de posar-se
d’acord per arreglar un
carrer, per fer una escola,
per millorar els serveis
públics i, finalment, per
aconseguir que augmenti
la qualitat de vida del tots
els veïns i veïnes.

Què vol dir això?
Imagineu els veïns d’una
escala els quals tenen uns
objectius clars i senzills:
mantenir l’escala neta i
arreglar les rajoles de la
façana. Si hi ha un veí que
vol fer un camp de golf a
la teulada, evidentment
això no quadrarà amb el
model de bloc de pisos.

Si volem prendre decisions
que ens vagin bé a tots,
haurem de buscar la
manera que tothom exposi
com veu la jugada i com
pensa que s’ha d’enfocar.
És allò que se’n diu arribar
a un acord de màxims i no
pas de mínims.
Per una altra banda, si us

“

Això és el que ens aplega
i no pas una ideologia
política o una altra.
Personalment em trobo
molt millor i treballo més
a gust amb amics que
probablement tenen una
ideologia diferent de la
meva que no pas amb
companys de partit polític
amb els quals potser no hi
sintonitzo, malgrat la
ideologia comuna. I amb
això penso que
m’entendreu molts dels
que m’esteu llegint. Estar
en un mateix partit polític
no és garantia que et
barallis més o menys.
Ens hem posat d’acord en
com veiem el nostre poble

Cal apropar la
gestió política
als ciutadans

Això ens fa tenir un bon
tarannà per seure a la taula
i parlar, i escoltar … i
aprendre de les
aportacions dels altres; ser
capaços de veure les coses
des de més d’un punt de
vista i pensar que no
podem dir que tenim la
raó fins que no hem
escoltat a tots els que
volen parlar.
D’aquí surt la questió: un
cop ens haguem posat
d’acord en el model de
poble i estiguem
governant...
com ho farem en el dia
a dia?
Hi ha dos grans temes: la
feina de gestió del dia a
dia, ha de ser feta amb
agilitat, amb la mínima
burocràcia possible. S’ha
de gestionar i donar
solució ràpida als temes
que porten tan temps
embussats. Amb això ja
tindrem molta cosa
guanyada. La manera com
es gestiona l’Ajuntament
actualment, és l’obstacle
contra el que s’estavellen
totes les iniciatives dels

“

En una reunió de veïns
d’escala, a ningú no se li
acut dir-li a un altre veí
que no pot parlar per que
és de tal o qual partit
polític, de tal o qual equip
de futbol. La seva opinió
compta, i molt, per que és
un veí més; per que ens el
trobem cada dia al baixar
l’escala i no val la pena
tenir males cares amb
ningú.

en el futur. Som un poble
senzill; una gent senzilla;
ens agrada la bona
convivència; anar a la
plaça nova a veure com
juguen els nostres nens i
nenes; les tradicions
catalanes ens fan sortir al
carrer per gaudir, perquè
també ens agrada
conservar la nostra
història, que és l’arrel que
vincula les persones amb
la terra.

particulars. Demà ha de
ser el vehicle que les ha
de recolzar per tal que tirin
endavant amb la força de
tot el poble al darrera. De
ser l’obstacle a passar a
ser el vehicle que ens
ajudi, ja és un bon canvi.
Respecte a les decisions
que ens afecten a tots,
s’han de prendre escoltant
i sempre des del diàleg.
En aquest Ajuntament
molt sovint les decisions
del Ple es prenen amb 9
vots a favor i 8 en contra.
No pot ser que un Pla
d’Ordenació Urbana
s’aprovi per 9 contra 8.
Aquest fet ja és raó
suficient per aturar una
proposta tan important i
parlar-ne fins arribar, com
a mínim, al 15 contra 2, i
si pot ser al 17 contra 0,
ja que encara que pugui
semblar un procés més
lent, al cap i a la fi s’acaba
guanyant temps i diners.
Aquest és el Govern de la
pluralitat: el govern del
17 a zero.
Alfons González.

No ens podem presentar
en unes llistes obertes
amb el cervell tancat
El proper dia 21 de gener
es durà a terme una nova
Assemblea pública,
oberta, de Tots per
Argentona, amb
l’objectiu de parlar, entre
tots, de com hauria de ser
la composició de la llista
de persones de la
candidatura que s’ha de
presentar a l’Ajuntament.

municipal? Feu-nos-ho
saber, i les anirem a
buscar. Volem que la
llista de Tots per
Argentona ens representi
realment a tots. Quins
criteris creieu que són els
més adients per
confeccionar aquesta
llista? Quins són els més
importants?

És per aquest motiu que
des d’aquí us proposem
a tots vosaltres que hi
digueu el què en penseu,
per tal que l’Agrupació
electoral Tots per
Argentona sigui el
resultat de les aportacions
de moltes persones, i
pugui recollir finalment
la representació de tots
els sectors de la població.

Des de la Coordinadora
de Tots per Argentona
ja s’hi ha estat treballant
una mica, i se’ns han
ocorregut alguns criteris
com:

Us animem, doncs, a
pensar-hi una mica i a
donar-nos la vostra
opinió. Quines persones
considereu que són les
més vàlides per tirar
endavant el futur govern

La paritat de gènere: És
un objectiu que s'ha
d’assolir en un procés
natural de foment de la
participació. Això
facilitarà que s'abordin
els problemes des de
diferents sensibilitats.
La representació
territorial: Possibilita un
coneixement més ampli
de les problemàtiques i
necessitats de cada zona
geogràfica del poble; una
àmplia representació
garantirà la consecució
de les diferents respostes
a cada necessitat
concreta.
El carisme de les
persones: És necessari
que les persones que
integren Tots per
Argentona siguin
persones conegudes,

honestes, que donin
confiança i siguin vistes
amb “bons ulls” pel
màxim nombre
d’argentonins i
argentonines
La disponibilitat: Per
poder destinar unes hores
de la seva vida privada a
la feina de gestió
municipal.
La voluntat d’integració
als grups de treball i
discussió, fent equip, tant
abans de les eleccions
com després, participant
en el procés de
consolidació del projecte
de Tots per Argentona.

Tots per Argentona.
Aquest criteri,
evidentment, ha de ser
una condició necessària
per a formar part de la
llista de Tots per
Argentona.
Us demanem que ens feu
arribar les vostres
propostes que puguin
ampliar els criteris
esmentats i us emplacem,
al mateix temps, a
participar en l’Assemblea
del dia 21 de gener, en la
que parlarem d'aquests
criteris i votarem a les
persones que han de
formar part de la
candidatura.

“

Assumir que la
diversitat de les persones
és un element natural i
bàsic i que, lluny de ser
un element negatiu, ens
possibilita el creixement
personal fent-nos més
receptius i oberts.
Tenir habilitats
directives i ànsies
d’aprenentatge dels
coneixements necessaris
per desenvolupar amb
eficiència les tasques de
gestió de l’Ajuntament,
aconseguint entre tots un
equip capaç de governar
Argentona.
Acceptar els principis i
objectius aprovats per
l’Assemblea i que
defineixen la missió de

Fent,
fem
poble

“

Com es pot governar amb un equip tan plural?

Correcció d’errada:
En el butlletí número 1 i
en la relació de les
persones que donen
suport al Manifest que
s’hi va publicar, s’hi va
incloure de forma errònia
els noms de les persones
Marc Cànoves i Marta
Subirana. Els demanem
disculpes.

