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Quan les coses Malgrat loposició de tots per ARGENTONA
es fan bé tenen El govern dArgentona apuja un
reconeixement 6% la contribució (l'IBI) del 2012
Ja els hem dit, als partits del govern, que lany 2011 leconomia de
i continuïtat
moltes famílies argentonines està anant pitjor que lany passat i tots sabem
Hem de dir que ens alegra que,
per fi, alguns partits comencen a ser
una mica honestos. Qui els ha vist
i qui els veu! Quan lEntesa, el PSC
i Esquerra eren a loposició criticaven,
sempre i per sistema, tota la
immensa feina que fèiem des de
tots per ARGENTONA.
Ara, des del govern sadonen de
la feina feta ja que han aprovat (sí,
sí, amb el vot favorable dels quatre
partits) tots els comptes econòmics
de lany passat (els mateixos que
abans del juny criticaven i votaven
en contra). També ens han aprovat
la feina feta en el tancament de
lempresa municipal Argentona
Projectes (que vam heretar amb
lúnica i boja activitat del projecte de
Can Doro i pèrdues astronòmiques).
També shavien oposat al sistema
de pagament per generació de
residus i ara el segueixen. Tots
recordem que a la campanya
electoral, CiU i PSC deien que
treurien les bosses, oi? Doncs no!
Les mantenen, embolicant una mica
la troca, això sí (no se nhan pogut
estar!).
En fi, a ells i la resta de grups,
els recomanem de cara al futur els
que comencin a menjar cues de
pansa perquè quan tornin a
loposició, recordin com funciona
això i no actuïn amb les mateixes
males maneres del mandat passat.

que per al 2012 no es preveuen millores.
tots per ARGENTONA hem hagut de convocar-los a una reunió per
proposar-los accions de govern que no anessin en contra de la butxaca i
dels serveis de la gent dArgentona i els ho hem tornat a dir en els dos
darrers plens municipals.
Els partits que governen no han fet cap esforç per rebaixar
despeses destructura. Els vam proposar accions concretes per reduir
costos de neteja viària
i denllumenat públic, per
no incrementar els
costos del Museu del
Càntir, ni les despeses
de la Festa Major destiu,
i per fer que la Sala, a
part de costos, també
ens pugui reportar
ingressos. Totes elles
eren propostes amb
lobjectiu dapujar els
impostos el mínim.
Doncs han tirat
pel dret. No només no
han acceptat cap de les
nostres propostes, sinó que n'han fent mofa i befa dels nostres plantejaments
seriosos. Amb lacord dels partits del govern (CiU, PSC, Entesa i
Argentcat) i el vot den Rosa i de la CUP han preferit apujar la
Contribució. Així poden afrontar uns pressupostos que sincrementen
més de 500.000  en despeses destructura, degut a la seva inoperància
i manca de responsabilitat social.
Per cert, el Sr. Armengol cada any convocava els partits de loposició
per explicar-los el pressupost. Aquest cop no ha cregut oportú cridar tots
per ARGENTONA. Hem hagut de ser nosaltres qui el cridés a ell (per a res,
com ja hem dit). Al Cap de Creus es vanta de generar consens perquè li
aprovem les mocions. No senlluerni pas ara! Aquest govern encara no ha
fet res per generar consens. Si n'hi ha hagut, ha estat per la nostra voluntat
que així sigui. Probablement tindrà la sort que no vam tenir en el mandat
passat: la de comptar amb l'oposició seriosa de tots per ARGENTONA.

Diumenge 27 Novembre, a les 12 h, Saló de Pedra

Assemblea oberta
Vine i participa-hi!
Aquest govern tindrà poder, però té molt poca autoritat

Què fem els de TxA? La feina feta al Ple
Potser alguns vilatans es preguntin: com es deuen
trobar la gent de tots per ARGENTONA? Com estaran
paint les maniobres polítiques que han patit? Com ho
deuen portar això de ser a loposició?
Bé, en primer lloc, som conscients que vam ser la
força política que més suport electoral va rebre de la
ciutadania, i això ens obliga a ser responsables davant
dels nostres electors. En segon lloc, enmig de la situació
tant greu de crisi que patim i quan estan plovent pedres,
és més necessari que mai que els argentonins disposem
duna eina política que ens permeti participar en els
afers municipals. Una eina per intentar que l'ajuntament
estigui al servei de tots el vilatans i que -dins de les
seves limitades possibilitats- ens ajudi a fer front a la
situació adversa que vivim.
I aquesta eina, avui per avui i a la nostra vila, és tots
per ARGENTONA, el nostre grup polític. Per què TxA?
Perquè no ens podem refiar dels partits polítics que
només volen anar fent la viu-viu, ocupar poltrones i no
estan interessats en els problemes reals de la ciutadania.
Sabem que TxA no és una eina perfecta. Cal afinarla i perfeccionar-la cada cop més. Però això depèn de
tots el vilatans i vilatanes que tinguin voluntat per millorar
la nostra comunitat. TxA és i serà el que els argentonins
i argentonines vulguin que sigui.
A tots per ARGENTONA seguim treballant de valent.
Abans ho fèiem des de dins l'Ajuntament, ara des de
fora i estem més convençuts que mai que seguirem
endavant. No permetrem que els vilatans dArgentona
perdin aquesta eina de participació a la política local.

La coordinadora es reuneix tots els dijous previs a la celebració dels
Plens per valorar i decidir la posició del grup en les votacions.

Cada setmana, els regidors i els responsables de les diferents àrees
d'acció ens reunim per preparar el dia a dia polític: definir estratègies,
preparar mocions i continguts del butlletí i el web, organitzar la
propera assemblea, etc.

Les reunions de tots per ARGENTONA són obertes, si
hi vols participar només ens ho has de dir i t'avisarem.

Ple de l1 de juliol
Moció contra el tancament de les urgències de
lÀrea Bàsica de Salut. En aquesta moció instàvem al
govern a fer tots els passos necessaris, de forma clara
i contundent, per tal devitar el tancament total del Servei
d'Atenció Continuada de l'ABS d'Argentona. Ens vàrem
oferir al govern per treballar conjuntament i cercar
propostes viables. Ho van votar a favor, però no ens van
dir res més fins que vàrem tornar a treure el tema al Ple
doctubre i llavors ens van convidar a una reunió. Es va
aprovar amb els vots de TxA, CiU, PSC, ArgentCat,
lEntesa, el PP i la CUP.

Ple del 12 de setembre
Equipament escolar al Collell. Vàrem advertir al
govern, tal i com ja ho havíem fet a les reunions de la
comissió informativa, al regidor durbanisme (Sr. Móra)
i també al coordinador de serveis territorials dArgentona
(Sr. Puig), que era un error i una pèrdua de temps no
iniciar ja lexpedient de cessió dels terrenys per a lescola.
Tots ells, sense tenir prou coneixement, sense voler
entendre què els dèiem i per què, i menystenint les
nostres raons, van donar tota mena dexcuses i van
seguir amb la línia de modificar un conveni que no era
necessari. Al cap de pocs dies la Generalitat ens donava
la raó publicant laprovació definitiva de la modificació.
Els vam avisar d'un error que ens faria perdre temps
i, des de llavors, ja portem tres mesos perduts.

Ple del 3 doctubre
Moció sobre les Escoles Bressol municipals. La
Generalitat ha reduït la subvenció per a cada plaça
descola bressol municipal. La moció demanava que
lAjuntament assumís aquesta diferència per no
incrementar la quota de les famílies. Això té per a
lAjuntament un cost de 26.000  anuals que és
perfectament assumible amb una bona gestió de les
despeses. La moció es va aprovar amb els vots de
TxA, CiU, PSC, ArgentCat, LEntesa, el PP i la CUP.
Interpel·lació sobre el tancament de les urgències
de lÀrea Bàsica de Salut. Vàrem demanar comptes
sobre la gestió que el govern ha dut a terme des que
es van tancar les urgències. Malgrat que és evident la
dificultat devitar la reestructuració del servei, es va
posar clarament de manifest la poca ambició, poca
imaginació i manca de propostes alternatives del
govern dArgentona.

Ple del 7 de novembre
Proposta que lIBI no augmenti més que lIPC
(31%). En aquests moments en què lany 2012 es
presenta molt difícil per a moltes famílies, és important
no incrementar més la pressió fiscal. El govern proposava
augmentar lIBI un 589%. La nostra proposta no es va
aprovar perquè hi van votar en contra CiU, PSC,
ArgentCat, LEntesa, el PP i la CUP.
Moció per continuar treballant contra el projecte
de Ronda Mataró. Tot i que ja es va aconseguir aturar
el projecte, aquest continua aprovat definitivament. Amb
aquesta moció instàvem al govern a negociar amb la
Generalitat la retirada del projecte i a continuar la
tramitació dels contenciosos administratius presentats
durant el govern de TxA. Malgrat les reticències
inicials del govern, es va aprovar amb els vots de
TxA, CiU, PSC, Argentcat, LEntesa i la CUP.

Per què?

La veu de la nostra gent:

...ens retallen el Cap de Creus?
Per desídia pura i manca de capacitat, la revista ha sortit al carrer
amb dos mesos de retard. Segur que amb l'alcaldia de tots per
ARGENTONA el número 111 hauria sortit puntualment. Ara, ja
ens avisen que lexemplar de Nadal, no el veurem fins lany que
ve. Si redueixen números per a estalviar diners ho podrien dir.
Els contestaríem que hi ha altres partides que poden merèixer
una sensible reducció, per exemple el seu sou.

...fan la mateixa feina tres vegades?
El dilluns 14 de novembre, els serveis municipals tornaven a
abocar sorra als carrers de Madà. Repetien una feina feta tot just
quinze dies abans. En les dues vegades no es va avisar els veïns
perquè poguessin treure els cotxes del carrer i facilitar la feina.
Els dos cops sabocà la sorra, sense compactar, sobre un terra
ple de fulles seques. En cap de les dues ocasions havien tingut
present lavís del Servei Meteorològic de Catalunya (conegut per
ressenyat als webs municipals) alertant d'imminents i fortes
pluges a la comarca.
Degut a les pluges torrencials, la sorra que havia de millorar els
carrers, els va empastifar... novament! Recomanaríem als
responsables que, quan procedeixin a refer aquest desfet, consultin
quin temps hi ha previst... més que res per estalviar feina i quartos
a les malmeses arques municipals que, com sabem, provenen de
lescurada butxaca de tots.
(Vegeu http://www.tots-per-argentona.org/actualitat/)

...volen fer pagar a la zona blava?
S'ha acabat el bròquil, diu l'alcalde. Aviat, els aparcaments de
zona blava seran de pagament.

...els de l'Entesa, que potser van restrets?
Visca la ràbia que els va parir! Heu llegit què escriuen al Cap de
Creus 111? Per què estan tan enfadats encara? Potser perquè
en 5 anys han passat de 6 regidors a 3 i després a 1? Els mals
resultats de l'Entesa (només superats pel Rosa) hi ha qui els
imputa a un candidat desconegut a Argentona. Estem segurs
que són deguts a la pèssima i pestil·lent oposició que van fer en
el darrer mandat, després que el seu capdill governés xulescament
8 anys. Com que fan la mateixa cara de pomes agres de la
funcionària d'un anunci, destil·lant ràbia, els recomanem que sopin
"all-bran". A la funcionària de l'anunci sembla que li funciona però
per al cervell no sabem si va bé.

Montse
Matas
Oliveras
La Sala,
a 5 cèntims per Kg
Ha obert, per fi, la Sala. Un espai per a la
cultura, molt important per alimentar l'ànima.
Ha costat molt. Però malgrat els contratemps,
l'esforç cap endavant de moltes persones
permet, ara, que la poguem gaudir.
Tots sabem ja la història de la Sala. Es va
bastir des de baix. La va construir el poble
amb els diners que recaptava, bàsicament dels
pagesos. Del preu de cada quilo de patata que
arribava al Sindicat per a lexportació, uns
cèntims anaven destinats a pagar la
construcció de la Sala.
Per això, ara fa uns anys, el Sindicat de
pagesos va cedir la Sala a l'Ajuntament per
tal d'adequar-la per a l'ús del poble.
Aquesta tardor, després d'un llarg procés
de renaixença i transformació, ha començat
la primera temporada de teatre i dansa,
programada per tots per ARGENTONA en el
seu mandat. Hi he anat a gaudir duna sessió
de dansa exquisida i he convidat a la meva
millor amiga pallassa per fruir dels equilibristes,
acròbates i pallassos del circ. Ella m'ha regalat
una abraçada.
Benvingut al poble un nou espai per a la
cultura i lemoció! I enhorabona a tots els que
ho han fet possible.
Amb tot, no men puc estar de dir que no
ens oblidem de laltre gran espai del poble
que també ens ha permès accedir a la cultura,
el Centru, sense el qual tindríem un buit
insubstituïble.

Castanyada a la Font Picant

Foto: Robert Subiron

El dissabte 5 de novembre, una bona colla de
companys i companyes de TxA hem compartit
taula per celebrar la castanyada. Una bona excusa
per fer una costellada, menjar panellets i quatre
castanyes, regades amb vi novell. Com bé diem,
la gent de TxA no només ens hem de trobar per
treballar, fer feina i prendre decisions polítiques.
Estones com aquestes són les que ens serveixen
per relacionar-nos, conéixer-nos fora de l'àmbit
de treball i, en definitiva, estar més sans en tots
els aspectes.

tots per ARGENTONA

fa donació de 500
a Caritas
En el passat butlletí us
anunciàvem que lalcalde shavia
apujat un 27% el seu sou. Per callarnos, també han augmentat les dietes
dels regidors de loposició en 50
mensuals (passant de 225 a 275
al mes). Ja li vam dir que ara no eren
moments per incrementar despeses
sinó tot el contrari.
Fidels, doncs, al nostre
compromís de retornar a la
comunitat allò que prové della
mateixa, hem fet una aportació
de 500 euros a Caritas
dArgentona, col·laborant així en la
gran i valuosa tasca que realitza
aquest grup de persones amb
lobjectiu de millorar les economies
familiars duna part de la ciutadania
que està patint de manera més dura
la greu crisi econòmica.
A tots per ARGENTONA
continuarem treballant socialment
per ajudar a millorar la situació de
les persones que estan en dificultats,
tot col·laborant estretament amb la
societat civil i amb el nombrós grup
dentitats que treballen amb aquest
mateix objectiu, ja sigui en làmbit
assistencial, esportiu o cultural.

RIFA de NADAL
I si aquest any ens toqués la grossa?

39.779

participa i compra butlletes de la
nostra loteria a qualsevol integrant
de tots per ARGENTONA

AJUT ECONÒMIC
Per ajudar a satisfer les despeses de
la darrera campanya electoral, podeu
canalitzar l'ajut econòmic a

tots per ARGENTONA,
de forma anònima o personalitzada,
al compte

2100-0354-16-0101102295
de la Caixa

El xist: quins caragols té la cosa!
(Aquest dibuix és un acudit,
que ningú sofengui.)

En honor a la veritat, hi ha vilatans
que veuen així al govern: un
envitricollat dinteressos sòpits i
discrepants que samunteguen els
uns amb els altres i que grinyolen
banderejant molt a poc a poc.
I és que, talment com els caragols,
romanen atrinxerats en la closca dels
seus despatxos fent-se invisibles a
la gent del carrer. S'avergonyeixen
dels seus pactes inconfessables?
Temen rebre escridassades perquè
encara no sha paït aquesta simfonia
desafinada, descafeïnada i
estrafolària que toquen?
A més, bona part dels regidors de
govern (i de la rància oposició) ensopeguen, una i altra vegada, en
malversar energies fent una crítica
fotracada a tots per ARGENTONA
com si encara manéssim. Tothora i
moment ens tenen a la boca. Vatua
l'olla, quant profundament hem
marcat les seves vides!

També fan la impressió de no
creure's ser el pòndol de la nostra
Vila. La prova fefaent i hilarant d'això
va passar al ple del 3 doctubre.
Després d'una intervenció d'en Pep
Masó, l'Armengol se li dirigeix tot
dient: "Gràcies, Sr. Alcalde!" El seu
subconscient ho té ben clar. Un
veritable lapsus... Impagable!
En aquest govern, galliner didees,
interessos de partit, carambola a
quatre bandes, sobresurt un regidor
gallet. En el ple del 25 doctubre,
l'Armengol confessa no tenir idea de
lestoc de les bosses descombraries.
En Móra tenia les dades i, enlloc de
passar-les al batlle, surt gallejant
amb la cresta enxerinada: jo sí sé
quantes bosses hi ha, perquè les
he comptat. No va quedar bonic.
Veurem quant temps podran
conviure el gall i el pollastre sense
que sesvaloti l'aviram. Mentrestant,
tot plegat queda en un xist.

Vols rebre aquest butlletí per correu electrònic?
Si estàs interessat en tenir puntualment els nostres butlletins al teu
ordinador tot just acabats deditar, així com d'altres comunicats, pots
enviar-nos un correu a la nostra adreça electrònica amb el senzill text:
vull rebre butlletins de TxA a masonp@argentona.cat
Tant aquest número com els posteriors que editarem després i tots
els apareguts anteriorment, pots visualitzar-los i/o descarregar-te'ls al
nostre web www.totsperargentona.cat
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Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
masonp@argentona.cat
u!
No

www.totsperargentona.cat

