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Comencem la
recollida d'avals
Del dimecres 30 de març al diumenge 10 dabril hem daconseguir que 1000
persones ens donin el seu aval davant Secretaria de lAjuntament o del Notari per
tal que ens puguem presentar a les eleccions municipals del proper 22 de Maig. Feina
feixuga, ho sabem, però confiem aconseguir-ho.
tots per ARGENTONA no és i no vol ser un partit polític; volem continuar essent
gent dArgentona centrats exclusivament en les necessitats del nostre poble.
Veniu a signar l'AVAL per donar
suport a Tots per ARGENTONA si
creieu que la nostra manera de ser i de
fer, és la que ha de prevaldre en la gestió
política municipal.
Per tal de facilitar que tothom pugui
venir a signar, hem convingut els
següents horaris i llocs de recollida:
Dijous 31 de març
Cros. Notari. De 18 a 21 hores
Dissabte 2 dabril
Ginesteres. Notari. D'11 a 18 hores
Diumenge 3 dabril
Plaça de Vendre. Notari, de 12 a 16 hores
Dilluns 4 dabril
Ajuntament: de 12 a 14 hores
Notari, carrer Barcelona: de 17 a 20 hores
Dimarts 5 dabril
Ajuntament: de 12 a 14 hores
Dimecres 6 dabril
Ajuntament: de 12 a 14 hores
Notari, carrer Barcelona: de 17 a 20 hores
Dijous 7 dabril
Ajuntament: de 12 a 14 hores
Divendres 8 dabril
Ajuntament: de 12 a 14 hores
Dissabte 9 dabril
Ajuntament: de 9.30 a 13 hores

Cal portar l'original del DNI

Per què ens tornem a
presentar?
Tots per ARGENTONA és un projecte
singular, basat en la transparència (dir i
fer el què pensem que cal fer), en la
participació i el consens, sense ingerències
ni directrius de partits.
Lactual situació econòmica i social,
necessita un Ajuntament fort amb regidors
capaços i treballadors, gent experta i gent
jove amb formació i il·lusió.

Què ens diferencia
dels partits?
El compromís personal amb el poble,
donant prioritat als interessos
col·lectius davant dels de partit,
acceptant el risc de prendre decisions
pel be comú.
Que els càrrecs dels nostres regidors no
són vitalicis, quedant sotmesos a
lassemblea de tots per ARGENTONA
podent ser revocats en tot moment.
La predisposició a incorporar persones
daltres forces polítiques, capaços de
deixar de banda directrius de partit en
front les necessitats del poble.

DINAR
BOTIFARRADA
A LA PLAÇA DE VENDRE
DIUMENGE 3 DABRIL DE 2011
A dos quarts de dues del migdia
MENÚ:
AMANIDA
BOTIFARRA A LA BRASA AMB ALL-I-OLI
Pa, vi, aigua, refrescos
Cafè

Preu: 1 euro
Caldrà adquirir un tiquet per mitjà de qualsevol company
o regidor de tots per ARGENTONA o directament a les botigues:

Restaurant Món Ibèric (plaça nova 3)
Forneria Can Moré (carrer Gran)
Menjar cuinat Sibarita Plats (carrer Gran)
El termini màxim per a ladquisició de tiquets acaba el dimecres dia 30 de març.

*

Actuació musical del GRUP DHAVANERES AIGUA DOLÇA
*

Durant el dinar es podrà efectuar la signatura
de lAval a tots per ARGENTONA
Núm.
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Carrer Gran, 50
Telèfon 670 230 943
www.totsperargentona.cat
adreça electrònica:
totsperargentona@masterkey.es

