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Complim les nostres
promeses!
Dacord amb el compromís públic establert
amb tots vosaltres, durant la festa major
dHivern de fa un any, enguany hem obert La
Sala per a celebrar-hi el Concert i el Ball de
Festa Major de Sant Julià.
Dotze anys hem hagut desperar per poderla obrir i gaudir-la; molts disgustos, un cost
elevadíssim i molta controvèrsia, però,
finalment i gràcies a un Govern municipal amb
criteri i seny podem gaudir dun espai molt
nostre, tot i que no és el que ni nosaltres, ni
el poble haguéssim volgut exactament. Tot
recordant, amb nostàlgia, lantiga Sala, hem
viscut una magnífica festa major dhivern.
Una vegada més el nostre Ajuntament, ara
des de la regidoria de festes, ha demostrat que
amb la complicitat dun poble, podem celebrar
tots junts bones festes tot i el fort retall
econòmic. El que ens diferencia daltres grups
municipals és en com es fan les coses, i és amb
la participació dels ciutadans i les associacions
que es demostra lalt nivell de responsabilitat
i de saber fer de tot el poble.
Fantàstica festa de la Cavalcada de Reis!
Memorable festa major dhivern!
Apoteòsic i emotiu assaig dobertura de La
Sala!
Ens felicitem perquè amb l'esforç de tots, totes
aquestes coses són més possibles!

Fets!
No paraules!
El projecte de Tots per
Argentona segueix vigent i ha
de continuar!
El centenar dassistents a lassemblea oberta,
celebrada el 4 de novembre al Saló de Pedra,
van valorar que el projecte de Tots per
Argentona segueix vigent i que ha de continuar.
Hi ha molta feina a fer, en especial en uns
moments difícils com els que estem passant,
i cal continuar treballant per tal que en el
Govern municipal continuï havent-hi persones
honestes i capaces de dirigir i de gestionar
lAjuntament com cal.
Tres anys i mig de feina avalen lacció de
Tots per Argentona. Dedicats a treballar, xerrant
poc, sense demagògia, dedicant esforços i molt
de temps governant, en temps molt difícils.
Això és el que vam prometre el 2007, i això és
el que hem fet dia a dia, cada dia.
Tant els problemes petits com el més grans
han tingut resposta per part de lequip de
govern, encapçalat per un alcalde que passarà
a la història de la Vila per la seva capacitat
descoltar les persones, la seva proximitat i
pel seu amor desinteressat pel nostre poble i
per les seves persones.
És així, doncs, que continuem i continuarem
estant al vostre servei, treballant ferm, amb
propostes de millora, tot encoratjant els
argentonins i argentonines a participar fent
política municipal amb Tots per Argentona, com
a associació de ciutadans i ciutadanes oberta
a tothom i no sotmesa a directrius de cap partit
extern. És per això que et convidem a ser i
formar part de Tots per Argentona.

Un alcalde i un equip amb capacitat per
escoltar les persones, propers, i amb
amor desinteressat pel nostre poble.

La Sala: l'esforç de TOT un poble!
Hem volgut dedicar aquest butlletí de Tots per
Argentona a La Sala. La il·lusió amb que els
argentonins esperaven aquest moment i lemoció
amb què molts lhan viscut sho val. És també un
petit recorregut gràfic per a tots aquells que no
van poder gaudir-ne degut a la reducció del seu
aforament. Encara recordem, amb nostàlgia, que
lantiga Sala disposava de 1.200 places i actualment,
(després del magne projecte del govern anterior)
arrel de les obres efectuades ens hem quedat amb
una cabuda inferior a 500 persones.

El govern municipal encapçalat per Tots per
Argentona ha fet realitat allò que ja semblava
impossible: tornar a gaudir dun dels espais de
trobada més emblemàtics de la nostra vila: La

Sala.

Juntament amb la Font Picant són els llocs on la
majoria de nosaltres tenim records dels millors
moments de la nostra vida. És així que a ningú li
va sorprendre veure llàgrimes als ulls de més duna
de les persones que varen poder contemplar La Sala
12 anys després.

Aquesta Festa Major dHivern, amb La Sala plena
de gom a gom, ha servit perquè el poble dArgentona
suneixi més que mai fent pinya. Demostra que
quan volem som capaços de compartir i ser feliços
deixant de banda qualsevol rancúnia i diferència.
Tots per Argentona és el gresol on fondre totes les
il·lusions dels argentonins i argentonines que
estimen el seu poble i que han demostrat ser
capaços dajuntar-se en un de sol per avançar.

Reportatge fotogràfic: Rakelfoto.com

Si hores dara, no formes part activa, no deixis passar
loportunitat; participa del present i del futur dArgentona,
diguent-hi la teva; sigues: Tots per Argentona!

Diferents moments de la tarda i
nit del dia 8 de gener de 2011.
Tots ells per al record en aquest
petit homenatge a la nostra Sala.

Continuem amb el nostre compromís de transparència

Pressupost municipal per al 2011
Tenim dret danar a lAjuntament a demanar totes
les dades econòmiques que ens interessen i afecten.
Tot i així també creiem que ha de ser qui governa
el que apropi aquestes dades al poble.
Una mostra més del nostre tarannà participatiu i
de transparència. Fem públiques, així, les dades
del pressupost econòmic municipal de lany 2011.
Com veureu són dades resumides i compactades
per fer-ne una visió clara i entenedora, ja que per
raons òbvies despai i per la seva complexitat, no
és possible fer-ho duna altra manera.

Ingressos d11.400.000 euros
La xifra dingressos prevista per aquest any és
d11.400.000 euros, dels quals 8.300.000 provenen
directament de laportació dels argentonins.
Corresponen a lIBI, circulació, plusvàlues, lIAE i
les taxes dels residus, els guals, i les que es cobren
a empreses subministradores de gas i electricitat
per obres en la via pública.
Laltra tercera part dels ingressos, 3.100.000 euros,
prové de les aportacions de lEstat i de la
Generalitat.

Despeses d11.400.000 euros
El 45% (5.200.000 euros) es destina al manteniment
de les instal·lacions municipals i serveis a les
persones:
1.200.000 euros a educació: a les escoles
2.500.000 euros a serveis públics: enllumenat,
neteja via pública, jardins, eliminació de residus,
transport col·lectiu,...
1.000.000 euros a cultura, patrimoni, festes,
joventut, esports, serveis socials, promoció
econòmica, sanitat, ... i
500.000 euros a serveis generals en administració
i urbanisme.
Com a generadora docupació directa lAjuntament
disposa de 123 llocs de treball amb una dotació
econòmica del 40% del pressupost (4.600.000 euros)
24 persones a serveis territorials (arquitectes,

advocat, enginyers, la brigada; 25 persones al cos
de policia; 20 persones a serveis generals
administratius, econòmics i de recursos humans
i 54 persones a serveis directament relacionats amb
els ciutadans (psicòloga, treballadores socials,
educadors, conserges dinstal·lacions esportives i
educatives, ràdio, casal de joves.
La transmissió econòmica que es fa directament
amb diners en suport a les persones i a entitats
que treballen decididament per a lesport i la
cultura també és molt important. Aquesta partida
pressupostària contempla una aportació anual de
400.000 euros, amb una incidència del 35% del
total pressupostat.
Aquí és on shi preveu els ajuts a persones amb
grans dificultats i amb pocs recursos, les aportacions
en col·laboració amb el tercer món, les aportacions
a les AMPES de les escoles, al Museu, a les entitats
culturals, cíviques i esportives.
Aquestes dades pretenen només introduir-vos a les
magnituds del pressupost, una aproximació als
comptes municipals. En tot el seu detall, i desglossat
en tots els seus conceptes, els trobareu penjats al
web municipal. No dubteu aclarir qualsevol dubte
per mitjà dels regidors de Tots per Argentona a la
vostra disposició en tot moment.
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