Carta oberta de
Els argentonins i les argentonines han parlat
a través de les urnes, a les eleccions de diumenge
passat, dia 27 de maig.
ha rebut un ampli suport,
resultant ser la llista més votada, fet que a les
persones que formem aquesta agrupació, ens ha
omplert de goig.
És per això que volem agrair a tots els
vilatans i vilatanes que ens han fet confiança,
donant-nos el seu vot.
De cada 100 argentonins que han anat a votar,
28 han dipositat la seva confiança en
. Amb aquest vot han dit ben
clar que volen que intervinguem en la gestió del
dia a dia del nostre poble.
Però, de cada 100 argentonins, 40 no han anat
a votar i aquest fet ens preocupa. Potser no voten
perquè tot ja els va bé; potser no voten perquè
estan desenganyats de com shan estat fent les
coses. No ho sabem, però volem aprofitar per
dir-los que no se nestiguin d'anar a votar, que
parlin, perquè és l'única manera com els
responsables de la política municipal sabran el
què pensen.
De cada 100 persones que han votat, 4 ho han
fet en blanc. Això vol dir que, de tot el ventall
de propostes per a aquestes eleccions, no nhi
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havia cap que els convencés. Esperem que, la
hàgim estat
propera vegada,
capaços de connectar amb elles. Així podrem
treballar de valent per aconseguir que la propera
vegada que vagin a votar siguin menys persones
les que ho facin en blanc.
Amb 6 regidors, dun total de 17, tenim una
gran responsabilitat en el bon fer per aconseguir
que Argentona, a partir davui, torni a assolir un
alt nivell de satisfacció.
És per aquest motiu que, dacord amb els
principis que fonamenten les nostres propostes
i que hem explicat en el decurs dels darrers mesos,
hem pres la iniciativa de fer contactes amb totes
les altres formacions polítiques que han tingut
representació, amb una ferma proposta política
de mà estesa cap a tots, sense exclusió, i amb
el desig de sumar en tot allò que sigui possible.
Els resultats o consideracions de les converses
que avui iniciem seran exposats en lAssemblea
Oberta de Tots per Argentona que es durà a terme
durant la propera setmana del 4 al 10 de juny per
tal que allà saprovi el què shaurà de fer i com
shaurà de fer, a fi de garantir un govern fort,
estable, eficient i proper a tots els argentonins i
les argentonines. Un govern que començarà la
seva feina a partir del dissabte dia 16 de juny.
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Gràcies!
Els resultats:

Assemblea oberta

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

Per donar a conèixer els resultats de les negociacions amb els
altres grups polítics

Serà convocada la propera setmana del
4 al 10 de juny, estigueu al cas i veniu

