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Un govern just, proper al poble
És difícil -per no dir impossible- acontentar tothom.
Quan la majoria dels argentonins ens van donar la
confiança per formar govern sabíem el repte que
afrontàvem.
El govern encapçalat per TxA ha intentat aplicar les
lleis i les normatives municipals amb el màxim de rigor
i, en els casos on no són escrites, aplicar el principi de
justícia amb el millor criteri possible. Malgrat tot,
sabem que algunes decisions -tot i afavorir la majoria
i sent necessàries per a la comunitat- són difícils
dacceptar, sobre tot si no ens afavoreixen o ens obliguen
a canviar els nostres costums.

Festa i
economia
Fa tres anys el pressupost
per la festa major destiu
fou de 250.000 , enguany
gràcies a una bona gestió
i a la participació de les
entitats i dels vilatans i
vilatanes, hem aconseguit
unes festes admirables,
amb un cost de no més de 90.000  (una tercera part
del què va costar la festa major de 2007). Una prova
més que amb una bona gestió es poden aconseguir bons
resultats, que no tot depèn de les quantitats
econòmiques, ja que sovint són més importants les
quantitats d'il·lusió, d'imaginació i treball.

4 de novembre:
assemblea
oberta
Convoquem a tots els veïns i veïnes dArgentona
a lassemblea oberta que tindrà lloc el dijous
4 de novembre al Saló de Pedra a 2/4 de 9
del vespre.
Ordre del dia:
1. Balanç dels 3 anys de Tots per Argentona al
govern
2. Precs, preguntes, opinions i propostes.
Volem escoltar i
debatre!
Per fer valer les
nostres opinions,
és imprescindible
participar!

El sou dels nostres regidors
Nova vida a la Font Picant:
l'aigua picant
torna a brollar!
Símbol d'identitat de la nostra
Vila, la Font Picant torna a brollar
aigua carbònica trenta anys
després de ser tancada. A mitjan
d'agost, i a partir de la
intervenció de recuperació de
l'entorn paisatgístic de la Font
portada a terme per constructors argentonins i finançada
amb fons estatals, va ser localitzada la veta d'aigua
picant. L'aigua conserva les seves qualitats carbòniques
que ja podem gaudir tots.
Aquest esperit i il·lusió per les coses de casa nostra
i la nostra història, amb l'aportació voluntària i
desinteressada de tantes persones, és el que necessitem
perquè creiem que ens durà a un futur millor com a
poble.

Tot i la baixada dingressos motivada per la crisis, hem
intentat mantenir el nivell de serveis ajustant els recursos
econòmics.
El sou de l'actual equip de govern també ha sofert una
important rebaixa. Seguint la nostra línia de transparència
fem públic quin és el sou que reben actualment els
regidors de Tots per Argentona:
Pep Masó - Alcalde:
Xavier Collet - Urbanisme, Obres i
habitatge:
Míriam Agama - Joventut, Festes,
i Actes culturals:
Assumpta Boba - Sostenibilitat, Xarxes
i NT, Participació i Pla de Barri:
Enric Ureña - Educació i Benestar Social:
Robert Subiron - Esports i Sanitat:

2.203 
1.321 
1.193 
1.250 
861 
709 

Aquest és el seu sou net (en mà) mensual. No hi ha
pagues extres. Són imports molt inferiors als d'anteriors
mandats: un 15% per als regidors i un 25% per a lAlcalde.

Hem treballat de valent per aprofitar al màxim els recursos propis
i les oportunitats de les subvencions extraordinàries del governs
de la Generalitat i central. Això sha traduït en una important millora
del nostre entorn urbà, sense grans ambicions ni projectes faraònics,
cercant sempre la millora del que fem servir en el dia a dia: equipaments, carrers, enllumenat,
voreres, transport, etc. Aquí en teniu alguns exemples:

Obres

Passeig Gallifa BallotFont del mig

Després de les obres

Abans de les obres

Qui no viu allà o no hi passeja, no es pot adonar del canvi duna zona plena sots, pols o fang, (segons la meteorologia)
convertida ara en una magnifica zona asfaltada i moderna respectant lentorn: nous enllumenat, clavegueram i
asfaltat del carrer. Aquesta obra ha estat finançada un 90% pels veïns i un 10% per l'Ajuntament.

Nou dipòsit d'aigües a Can Ferraters
Sha construït el nou dipòsit daigua
de Can Ferraters, tants anys demanat
pels veïns afectats. Amb aquesta
obra (que ha minimitzat al màxim
el seu impacte visual) es farà possible
la recepció de la urbanització per
lajuntament, passant a ser un veïnat
més amb tots el drets i serveis. De
ben segur que els veïns, després de
tant temps, ho agraeixen.
nou dipòsit

antiga construcció

El nou col·lector daigües residuals de la vall de Clarà ja funciona
La urbanització de Can Ribosa ja s'hi ha connectat.
Can Raimí i Can Cabot s'hi podran connectar quan
hagin portat a terme les obres d'urbanització. Aquesta
infraestructura és fonamental ja que permet
l'evacuació de les aigües residuals cap a la depuradora.
Quan Can Cabot i Can Raimí s'hi puguin connectar,
s'acabarà el sistema de pous que és poc eficient, car
i contaminant.
Lesforç ha estat important perquè es desencallés
l'obra, treballant sense descans i fins i tot amb
tossudesa per aconseguir-la. Seguim i seguirem
treballant per continuar la millora de totes les
urbanitzacions.
Aquesta obra no ha costat diners als argentonins, ja
que ha anat a càrrec de lAgència Catalana de l'Aigua
- ACA.

Escoltem les persones!
Bus a Mataró: modificació de l'itinerari i noves parades
Amb la pacificació del carrer gran i el canvi forçat
ditinerari del bus (desviant-lo del centre en benefici
de la zona de vianants que tant gaudim), el grup
de TxA ha mostrat, una vegada més, el compromís
d'escoltar les persones. Atenent les demandes de
nombrosos usuaris sha posat en funcionament el

nou itinerari del bus a Mataró. Per fer-ho possible
calia una obra de millora al final del carrer Dos de
Maig que ja és una realitat. Ara, els veïnats entorn
el turó de Sant Sebastià tenen noves parades d'aquest
autobús: Sant Sebastià de Baix, carrer Nou, CAP i
Ronda de Llevant.

Carrer Dos de maig amb ronda de Llevant: la modificació del
ferm permet, ara, el pas de l'autobús que abans de l'obra era
inviable.

Parada a Sant Sebastià de Baix

El Bus a lHospital segueix augmentant en nombre d'usuaris: 2802 persones
l'han fet servir durant el mes de juliol.

Noves dependències de Benestar Social

A mitjan agost ja van ser operatives les noves
dependències de Benestar Social. Abans es trobaven
ubicades a ledifici de la Velcro i aquest estiu s'han
traslladat a la segona planta de l'edifici de
l'ajuntament nou. Són unes instal·lacions més
modernes i còmodes per a latenció a les persones
que necessiten un tracte personalitzat i un ajut en
làmbit familiar, de convivència o educatiu.
Estem segurs que el nou espai i la reorganització estructural del magnífic equip de professionals

que gestiona aquesta àrea suposarà una millora
continuada en les dues branques específiques pròpies
del servei: latenció a les persones a domicili i
lajut a la infància i el jovent.
A més dun millor servei hem aconseguint una
important reducció de despeses a l'unificar serveis
estructurals com: consergeria, llum, aigua, etc., i
també, una millor integració amb tots els serveis
municipals. El cost daquesta instal·lació ha estat
totalment subvencionat pels Fons estatals.

La joventut ens importa! L'esport ens importa!
Argentona té una important població infantil i juvenil
que necessita ocupar el temps lliure i practicar esport
com a part fonamental de la seva formació. Lactivitat
esportiva també és practicada per molts adults formant
tot un col·lectiu que necessita i exigeix més i millors
instal·lacions esportives.
El govern encapçalat per Tots per Argentona és molt
sensible a aquestes necessitats, i malgrat els complicats
temps que vivim, hem fet mans i mànegues per millorar
les instal·lacions esportives de la nostra vila i ajudar,
en tot el possible, lesport argentoní.
Shan aprofitat diners provinents del Fons estatal per
a millorar algunes instal·lacions esportives de la vila:
Sha traslladat l'antiga pista de skating a la part superior
don era abans. Daquesta manera sha pogut ampliar
lantic paviment on es trobava l'skating per a crear una
àmplia zona poliesportiva, amb dues pistes de bàsquet
i una pista central per a la pràctica de futbol sala,
patinatge o altres esports.
També a càrrec dels Fons estatals s'ha restaurat la
pista del pavelló antic, molt malmesa pel pas del temps
i per la pròpia pràctica esportiva. Aprofitant la restauració

del ferm també s'ha substituït l'antiga instal·lació elèctrica
aconseguint una millor il·luminació.
És important destacar que totes aquestes obres han
estat fetes per constructors argentonins, col·laborant
a l'economia de la nostra vila, tot respectant les
normatives en matèria de contractació.

Arranjament de la zona esportiva i d'esbarjo de les Ginesteres
Per fi ha pogut ser una realitat!
Amb diàleg, ganes de fer, bona
voluntat i, naturalment, amb alguns
diners hem pogut endreçar una mica
la zona esportiva i d'esbarjo amb
parc infantil de les Ginesteres,
després de molts anys d'abandó.
Actualment s'està treballant en el
projecte definitiu de la zona
esportiva.

Nova prefectura de la Policia Local
Ja funcionen les noves instal·lacions de la policia, que
milloraran el servei i la resposta a les necessitats dels
vilatans.
Després de 20 anys en unes instal·lacions inadequades,
finalment, un servei tant fonamental per als vilatans
com és la policia local pot gaudir dun entorn modern,
còmode i més operatiu per a exercir la seva tasca de
protegir-nos i vetllar per la bona convivència.
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