El "Cap de Creus"
ha de canviar

Hem aconseguit més de 800 avals

És una vergonya que mentre
tots els partits somplen la boca
de paraules amables (participació, consens, transparència, etc.)
la realitat sigui una altra. Els
partits polítics amb grup
municipal, amb una sola
excepció, han pressionat perquè
lentrevista al nostre alcaldable,
Pep Masó, en el Cap de Creus,
ocupés només una plana mentre
que les entrevistes als altres
alcaldables n'ocupaven dues.
De primer no volien ni que
l'entrevista es publiqués, amb
l'excusa "que encara no era un
partit legal". És inacceptable i no
hi han excuses per defensar-ho.
Va costar tres reunions dels grups
municipals i una del COMCA
(què importants que som!) perquè
consideressin que l'entrevista
s'havia de publicar. Això sí, no
se'n van poder estar i la van haver
"d'encongir".
És evident que cal un canvi
profund, i només el podem
impulsar nosaltres. El Cap de
Creus ha de deixar de ser una
eina de propaganda política al
servei de qui governa. El paguem
entre tots i ha de ser de tots.
Nosaltres proposem que a partir
del 27 de maig el Cap de Creus
sigui leina dexpressió de les
entitats dArgentona, el mitjà a
través del qual facin arribar les
seves propostes, activitats o
necessitats a tota la població.
LAjuntament ha destar al servei
de tots, els mitjans de
comunicació, també.

Gràcies a les 822 persones que
amb la seva signatura han fet
possible que tots per
ARGENTONA ens poguem
presentar. Dentrada ja és una
victòria de tots que en 9 dies tantes
persones, i més que no varen poder,
passessin per les oficines de
lAjuntament o per la notaria per
donar-nos el seu suport. Una vegada
més, hem vist que quan es posa
Argentona per damunt dels
interessos de partits, els argentonins
i les argentonines responem.
En els darrers anys hem pogut
veure com sectors amplis de la
població shan mobilitzat per
defensar els seus interessos, deixant
de banda les tendències polítiques
de cadascú. El treball fet a partir
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Assemblea oberta

Dimecres 2 de maig de 2007
A les 9 del vespre, al Capítol (Saló de Pedra)
Ordre del dia:
1. Aprovació del programa electoral de tots per ARGENTONA
2. Signatura del compromís dels candidats amb els principis i
objectius de tots per ARGENTONA

Vine i participa-hi, aquesta és lassemblea de tots.

Tot a punt
Exposició i concurs de projectes
sobre Can Doro
Ja està oberta l'exposició de projectes de Can Doro al Centre Parroquial.
Com ja sabeu, podeu anar a veure-la i votar pel projecte que considereu
com a més adequat.
S'hi han presentat 6 projectes que ens ofereixen una alternativa ben
diferent de la proposada per l'Ajuntament. Una alternativa basada en
una plaça pública, un equipament com el mercat municipal i la conservació
de la Font de Sant Domingo i les seves mines.
Una alternativa que molts volem veure feta realitat i que, a partir del
27 de maig, pot ser possible.
L'horari de visita és tots els dies de 6 a 9 del vespre i els dissabtes i
diumenges, a més, d'11 a 14 h.
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de les coses que ens uneixen i no
de les que ens separen dóna més
beneficis a tots. Per això ha sigut
possible frenar el projecte de Can
Doro i aturar el Pla General. Amb
aquest mateix tarannà va néixer
tots per ARGENTONA. La
nostra pluralitat és garantia de
sensatesa i de servei a tots. I només
això ja significa un canvi important.
Celebrem i agraïm la gran
quantitat de persones que ens han
donat suport i celebrem també la
seva qualitat (gent de totes les
edats, sectors, veïnats i
tendències). Aquesta no és la
riquesa de tots per
ARGENTONA, és la riquesa
d'Argentona que sorganitza i
es mou per defensar-se.
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www.totsperargentona.org
E-mail: tots@totsperargentona.org
Adreça electoral: C/ Gran, 66 (davant lAjuntament)
Tel. 687 73 42 43 - ARGENTONA
Per a suport econòmic:
Caixa de Catalunya
Compte 2013-0850-74-0200345494

Quan falten quatre setmanes
escasses per a les eleccions
municipals, podem assegurar que
tots per ARGENTONA
hem assolit amb escreix els
objectius que ens vàrem marcar

ara fa més dun any: Oferir una
alternativa real i transformadora per al
govern municipal i fer-ho des duna
opció plural que posi per davant els
interessos dArgentona i no les
estratègies polítiques dels partits.

També, i sobretot, fer-ho a
partir de la participació i la
il·lusió de molts argentonins;
que confien més en les
persones que en els partits,
que confien més en el treball
que en els discursos.
A les portes de la
campanya, quan els grups
polítics volen omplir amb
paraules els buits dels seus
fets,
tots
per
ARGENTONA us
proposem un canvi. Fem una
aposta per Argentona, per
lArgentona que entre tots
volguem construir, perquè
tots fem Argentona.
Ho tenim tot a punt. Hi
ha molta feina feta i moltes
il·lusions posades.
Argentona ens uneix; per
això estem convençuts que
ens entendrem.

