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Eleccions
primàries

Diumenge
20 de febrer de 2011
Saló de Pedra
de 10 del matí a 6 de la tarda

Vine, participa, opina!

Candidats a conformar la llista
1. Xavier Abril. Empresari
del sector de distribució de
begudes.

9. Raimon Català. 58 anys.
Enginyeria dobres. Patró del
Museu del Càntir.

2. Míriam Agama. 30 anys.
Estudiant dEducació a la
UAB. Regidora de joventut,
festes i actes culturals.

10. Anna Cerrada. 55 anys.
Auxiliar dinfermeria.

3. Caterina Alsina Parnau.
59 anys. Auxiliar de clínica
en residència de gent gran.
Interessada pel respecte a la
Terra i la convivència entre
les persones.

11. Xavier Collet. 44 anys.
Físic. Professor de
matemàtiques. Regidor
durbanisme, obres i
habitatge. Caminem a poc a
poc, sense renunciar a res.

4. Joan Bladé. 45 anys.
Tècnic tèxtil. Cap de
Programa dinnovació tèxtil
de la Generalitat de
Catalunya.

12. Josep Coma Pruna. 63
anys. Administratiu prejubilat. Deixo de banda la
meva ideologia política
habitual per, en clau de vila,
donar suport a TxA.

5. Assumpta Boba. 51 anys.
Geògrafa. Regidora de
Sostenibilitat, Participació,
NTIC i Pla de Barri. Ser pioner
només és una petita passa
per avançar cap el futur.

13. Joan Culubret Missé. 60
anys. Tècnic tèxtil. Per una
Argentona respectuosa amb
el medi ambient i la seva
preservació. Cal fer menys
brossa i crèixer com a
persones.

6. Roser Boba. 48 anys.
Distribuïdora de productes
de comerç just. Fundadora
de lONG Col·lectiu NANA
per al benestar dels nens a
lÀfrica.

14. Pep Cuxart. 71 anys.
Empresari. Productor i
guionista cinematogràfic.

7. Jaume Botey. 61 anys.
Graduat social. President de
la Cambra de parcel·listes
de Catalunya.

15. Maite González. 55 anys.
Metgessa estomatòloga,
ortodoncista. Amant de la
Font Picant.

8. Jordi Calpe. 43 anys.
Comercial. Veí de les
Ginesteres.

16. Jaume Itxart. 70 anys.
Ex empleat de banca. Ex
corresponsal de premsa.
Contertulià assidu de Ràdio
Argentona.

Participa diguent-hi la teva
17. Mercè Jorro Martínez. 54
anys. Experta en
comptabilitat i finances.
Emprenedora. Disposo de
temps i de ganes de dedicarlo al poble a través de TxA.

25. Juli Sanmartín. 63 anys.
Advocat. Veí de Madà.
Preocupat per les
desigualtats socials.

18. Joaquim Julve. 55 anys.
Agent comercial. Empresari
expert en transport.

26. Sílvia de Santos. 30 anys.
Llicenciada en Ciències
Empresarials. Empleada de
banca.

19. Mònica Lario. 33 anys.
Auxiliar dinfermeria.
Membre de la Comissió de
Festes del Cros.

27. Robert Subiron. 64 anys.
Agent comercial. Expresident
de lAAVV de Les Ginesteres.
Regidor dEsports i Sanitat.

20. Pep Masó. 58 anys.
Emprenedor. Alcalde.

28. Enric Ureña. 55 anys.
Funcionari de Presidència,
Generalitat de Catalunya.
Regidor dEducació i Benestar
Social.

21. Montse Matas. 37 anys.
Biòloga, experta en sanitat
vegetal.

29. Jaume Uribe Oller. 58
anys. Markèting i Direcció
dempreses. Empresari
informàtic. La política ha de
servir per aconseguir una
Argentona en harmonia,
moderna i pròspera.

22. Joan Rabassa. 55 anys.
Mestre forner. Empresari del
forn Can Moré. Activista de
la colla dels Nats del 55.

30. Josep Lluís Vargas. 64
anys. Funcionari de la unitat
de policia científica del CNP.
Fundador de lONG Cor
dÀfrica.

23. Mercè Rabassa. 57 anys.
Mestressa de casa.

31. Teresa Vila. 61 anys.
Especialista en imatge
personal. Empresària de
restauració.

24. David Rosa. 34 anys.
Professional de la
construcció. Dinamitzador
sòcio-cultural en la Comissió
de Festes de Sant Miquel del
Cros .

32. Aquest o aquesta

pots ser tu... si vols
participar en el projecte
de Tots per Argentona.

Per què fem primàries?

Com es farà la llista definitiva?

Perquè el projecte de Tots per Argentona
és un projecte obert. No som un partit,
som una agrupació d'electors formada
per moltes persones amb un objectiu
comú: Fer d'Argentona un poble de
convivència i amb un Ajuntament al
servei dels vilatans. És per això que
necessitem la teva opinió. Volem fer la
millor llista electoral.

A partir dels vots obtinguts en aquest
procés de primàries i tenint en compte
TAMBÉ altres criteris (gènere,
disponibilitat, territorialitat,...) es
confeccionarà la llista definitiva. Si vols
participar en tot el procés pots venir a
les nostres reunions. Totes són obertes
a tothom que hi vulgui venir.

Què he de fer per votar?
Marcar els candidats que et mereixin
més confiança en la butlleta que hem
afegit a aquest full, fins un màxim de
15. Venir al Saló de Pedra el dia 20 de
febrer a dipositar el teu vot. Cal portar
el carnet d'identitat. Si no teniu la
butlleta per votar, al Saló de Pedra en
trobareu més.

El meu vot és important?
Sí, i molt. Tots per Argentona no som un
partit polític i per això necessitem més
que ningú la teva participació i la teva
opinió. Sense ella no té sentit el nostre
projecte.

Qui proposem com a cap de
llista de Tots per Argentona?
Les persones que formem Tots per
Argentona considerem que en Pep Masó
és el millor candidat per tornar a ser
l'Alcalde d'Argentona, i així esperem que
sigui valorat. Tot i això volem posar la
seva figura a la vostra consideració, igual
que la resta de candidats.

Encara és vàlid el projecte de
Tots per Argentona?
Estem convençuts que sí. La nostra
riquesa són les persones, de tarannàs
diversos i pensaments plurals. La nostra
força és el treball al servei dels vilatans,
sense interessos partidistes. El nostre
objectiu és construir una Argentona
equilibrada territorialment, cohesionada
socialment i amb uns vilatans
compromesos en la construcció del nostre
futur.

Puc afegir-me al projecte de
Tots per Argentona?
I tant, testem esperant. Des de la més
petita col·laboració fins al compromís
més alt seran benvinguts. També la llista
electoral continua oberta a noves
incorporacions. Tots podem ser Tots per
Argentona.
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