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Doble increment de l'IBI
(i tots els altres partits, tan contents!)
Entre uns i altres, als argentonins ens tocarà pagar
un IBI doblement incrementat. Per un costat el govern
de l'Ajuntament (CiUPSCERCICV) va apujar l'impost
un 5'89%. Per altra banda el govern de
Madrid (PP) aprova un decret llei que
obliga els Ajuntaments a augmentar l'IBI
un percentatge variable, que a
Argentona prodria ser del 4% de
mitja. Si a això hi afegim que
partits de l'oposició (la CUP i
el Rosa) van votar a favor del
primer increment (el Rosa
també del segon) ens trobem
en una situació ben paradoxal:
Tothom parla de la crisi i
dels seus efectes
devastadors, però tots
aprofiten qualsevol
oportunitat per justificar
una pujada d'impostos als
ciutadans!
No és de rebut que l'Ajuntament
-en un any com aquest 2012augmenti el pressupost en
400.000 més que l'any passat. En
un any en el que totes les administracions redueixen els seus ingressos,
l'Ajuntament d'Argentona els
incrementa! Això és un pressupost de
contenció, com deia el Sr. Armengol?
És clar que no! Sense pujar lIBI ja
haurien ingressat 100.000 més que
lany passat. Per què doncs insisteixen
en incrementar-lo i no fan un esforç en
el control de les despeses? La resposta
és molt fàcil, perquè cada partit del govern
-i en són quatre!- estira cap a la seva banda.
Els seus arguments per justificar-ho
també són molt eloqüents. El Sr. d'ArgentcatERC se'n riu dels ciutadans utilitzant el recurs de la
por: "No podem posar en perill les finances
municipals. Al PSC se li escapa el principal argument:
"Es busca líndex en funció del que ens interessa
recaptar. És aquesta la mare dels ous! Com deia aquell

anunci: "Ho vols? Ho tens". I el Sr. de l'Entesa? Doncs
res d'interessant, un simple "És inevitable si volem
quadrar el pressupost de la manera que el tenim
plantejat. Li hem de recordar que el
podrien plantejar d'una altra manera?
Que un altre pressupost és possible?
No cal, ja ho sap. Les paraules les sap
totes.
I el PP? Doncs a la deriva
absoluta. Quan l'Ajuntament va
incrementar l'IBI van dir: "Si
ustedes proponen cualquier
modificación de la ordenanza al alza,
nosotros la votaremos en contra i després
estan d'acord amb l'alça proposada
pel govern de Madrid. Quin nom
té actuar així?
Sobre els altres partits a
l'oposició només destacar que la
CUP va dir com a grup
desquerres que som pensem que
és millor un increment percentual
de lIBI que no en altres conceptes
pressupostaris. I el Sr. Rosa: "Hi
votaré a favor perquè tenim que
(sic) ajudar a tirar endavant aquest
Ajuntament".
Doncs vinga! Endavant! Si aquestes són les
ajudes que busca el govern d'Argentona per
tirar endavant, ja s'ho trobarà. Nosaltres
vàrem presentar la proposta
de rebaixar l'IBI al 3'1% i
no aplicar l'increment
imposat per Madrid. I ens
vàrem quedar sols, exceptuant
la CUP que va votar a favor de
la segona proposta nostra.
En aquell Ple vam tornar a ser
titllats de "sonats" per "desafiar
la legalitat". Ara hem sabut que
d'altres ajuntaments ho estan fent.
Molt poc valent el govern dArgentona!
tots per ARGENTONA sí que seguirem endavant,
defensant els interessos d'aquesta Vila i la seva gent.

Aquest govern és trist, anodí, sense trempera,
ni capacitat de reacció!

Defensem el Casal de Gent Gran

Un bon grup de partits de lAjuntament (des de la
CUP fins al PP) volen treure el Casal de Gent Gran del
local que ocupa a la plaça Nova i portar-lo al soterrani
de lAjuntament. Amb el pretext que el lloguer és elevat
aprofiten per carregar contra tots per ARGENTONA per
haver pres la decisió, fa tres anys, de posar el Casal
per a les persones grans al millor lloc dArgentona.
El Casal és un local cèntric, accessible, sense barreres
ni entrebancs; lluminós i ben climatitzat, ben equipat i
ben gestionat per l'Associació de Jubilats i Pensionistes.
El millor local possible, com es mereixen les nostres
persones grans!
Encara recordem les peripècies que abans havien
de suportar per accedir a lantic casal de lAjuntament:
la pujada pel carrer Ramon Par o el tortuós camí per
arribar a l'ascensor del soterrani de lajuntament...
És cert que el lloguer no és pas barat, però es va
acordar amb la propietat (el Sindicat) que ells adequarien
el local per valor de 50.000 i que lAjuntament pagaria
prop de 3.000 pel seu lloguer. El Sindicat tenia ofertes
de lloguer millors (fins a 5.000 mensuals).
36.000 per donar un servei tot lany a les persones
grans! Com satreveixen a dir que aquesta despesa sha
deliminar? Què costa la neteja duna escola?: 70.000
lany. I la festa major de tres dies a lestiu?: 100.000.
I el sou d'una plaça dadministratiu a lAjuntament? Per
la seva feina de 7 hores de dilluns a divendres, 30.000
lany. I un regidor del govern actual que només apareix
un dia a la setmana a lajuntament? 20.000 lany.
tots per ARGENTONA ens oposarem a totes les
maniobres polítiques que pretenguin deixar la gent
gran del nostre poble sense un bon Casal.

Tanquen l'Escola l'Aixernador!
Sota el pretext que no hi ha diners i que baixa la
natalitat argentonina, la Generalitat vol tancar lEscola
lAixernador.
Què hi diu el govern local format per CiU, PSC,
Iniciativa i Esquerra? Us ho direm: Amén! Submissió
total! Què haurien dit aquests partits si això hagués
succeït governant tots per ARGENTONA? Al que era
el nostre regidor d'educació, Enric Ureña, l'haurien linxat!
Durant el darrer mandat, TxA vam obtenir el
compromís de la Generalitat de mantenir lescola
lAixernador al carrer Joan Fuster, i de construir-hi la
nova al Collell així que lAjuntament lin fes lliurament
dels terrenys en aquell indret.
Aquest era el compromís i la determinació que TxA
va prendre i emprendre en resposta a les necessitats
i demanda dels pares dels nens de lAixernador. Sempre
i en tot moment vam correspondre als pares, en suport
a la qualitat educativa dels nens de lEscola i el compromís
de la comunitat formada per lequip docent i lAMPA.
Tots sabíem (Generalitat, Ajuntament i comunitat
educativa) que si ara shagués de crear aquesta nova
escola, degut a la davallada de la natalitat, avui no tocaria,
però lEscola ja existeix i és clar que ha de continuar!
Amb el nou Govern a la Generalitat i el nou Govern
de lAjuntament (tots de CiU) veiem que els acords
obtinguts fa més de dos anys en interès de la comunitat
argentonina, han quedat en res!
Tota la feina feta pel bon equip docent de l'Aixernador
amb el suport dels pares i mares dels seus nens; tot un
projecte educatiu fantàstic que sen va en orris, novament
sota el pretext descassetat econòmica.
TxA seguim estant amb aquesta comunitat educativa
en tot allò que puguem ser dutilitat.

La font de sant Sebastià,
finalment endreçada
Després de molts mesos de degradació continuada
de la font de Sant Sebastià, tots per ARGENTONA vam
haver de denunciar el seu lamentable estat i la manca
de resposta del regidor de torn, a les reclamacions que
els veïns li havien fet.
La nostra pressió va donar resultats, ja que lendemà
mateix lAjuntament es va posar a endreçar la font, i
hem de reconèixer públicament que la Companyia
dAigües, executora de les obres, ha fet bona feina.
Estem a disposició de tots els ciutadans en tots
aquells afers que no obtinguin resposta per part
del govern municipal.

Els per quès...

La veu de la nostra gent:

Joaquim Julve

Per què es va ajornar la reunió de
poble?

El comerç

Perquè el regidor de Participació, Sr. Casas, no havia
pogut elaborar el quadernet del Pla d'Acció Municipal!
Francament n'esperàvem més! Tant de sentir-nos donar
lliçons de "projecte de poble" van i ens presenten un
PAM ben normalet: una senzilla juxtaposició de punts
de programa connexos uns i no tant o gens els altres!
La pregunta és: gastar diners imprimint el programa
electoral dels grups de govern en un butlletí únic és
tenir projecte de poble?

Tal i com passa en tots els
altres àmbits de la societat, el
comerç de proximitat ha de fer
un canvi total en els seus
plantejaments. La crisi ha
aguditzat els problemes que ja fa anys arrossega. Les
grans superfícies, els centres comercials, la globalització
(mercaderies a més baix preu que vénen darreu) han
fet que el petit comerç es vegi afectat.
Si extrapolem aquesta idea al microcosmos que és
Argentona, el comerç local també sha vist afectat per
aquets problemes i no ha quedat més remei que
començar amb el canvis necessaris a nivell del govern
local per donar les eines: peatonització del carrer Gran,
canvi dubicació del mercat setmanal i mitjançant el
Sempre donant formació.
Però no nhi ha prou. Els empresaris també han de
modificar les seves normes; shan de especialitzar i
oferir articles amb una relació qualitat-preu adients. Sha
daconseguir que el públic trobi en això el tret diferencial,
el plaer de consumir aquí, i no haver de desplaçar-se a
altres llocs per fer aquest consum de proximitat, i no
entrar en competència amb les grans superfícies ni els
centres comercials.
tots per ARGENTONA en el seu mandat va
reorganitzar el Carrer Gran i va potenciar el mercat
setmanal. Va estar al costat dels comerciants i va intentar
dinamitzar conjuntament lactivitat comercial.
Ara bé, el comerç també ha destar complementat
per noves eines, que fins ara no shan explotat del tot.
El nous mètodes de comunicació, internet i les xarxes
socials també són sistemes dimplementació que donen
cos i informació al possible client. Aquestes eines shan
de potenciar al màxim per aconseguir la publicitat i l
apropament necessari. És aquí on el govern local ha de
demostrar, en aquest mandat, que està al costat del
petit comerç.
Si parlem de comerç, no podem oblidar, el que
podríem dir el macro comerç, les petites però
nombroses empreses que hi ha al nostre poble que es
dediquen a la intermediació (agents comercials,
empreses comercialitzadores, etc). Si sels dóna suport
(amb els mitjans adients) poden portar als seus clients
al municipi, cosa que enriquiria i potenciaria el comerç
de proximitat i el nom d Argentona.

Per què era il·legal desconnectar
punts d'enllumenat viari?
Una de les propostes de tots per ARGENTONA per
rebaixar despesa als pressupostos era desconnectar
punts de l'enllumenat viari en indrets on n'hi havia molts.
Vam ser titllats d'il·legals, amb govern i oposició
esquinçant-se els vestits. El Sr. Móra en va fer mofa
dura, com és habitual en ell (que de tan preparat que
està que ho ha d'estar demostrant a tothora). Ara resulta
que és una iniciativa que altres municipis tiren endavant
com, per exemple, Arenys de Munt. Veiem que no anàvem
tan desencaminats i seguim pensant que hi ha indrets
amb excessiva il·luminació i bé que es podria rebaixar
la factura.

Per què la contracta de neteja viària
i de recollida de brossa només es
planteja per a un any?
Una altra proposta que vam presentar per reduir despesa
era la d'ajuntar les contractes de serveis de la neteja
de carrers i la recollida de brossa en una sola plica.
D'aquesta manera es poden assolir millors preus i
avantatges. Ohhh! Ens han fet cas!!!
Però... per sorpresa de darrera hora plantegen una
contracta de només 1 any ampliable 1 any més. Ho vam
aprovar amb recança perquè els arguments no eren
prou clars, i 1+1 no dóna seguretat a les empreses
perquè puguin fer bones ofertes, creiem.
Després hem sabut que al Consell Comarcal volen fer
un invent dels dolents i ho hem entès tot! Volen crear
una empresa de serveis comarcal per a la recollida de
la brossa! Això ja havia existit i no funcionava i a
Argentona només ens pot significar fer passes enrera.
La qualitat de la brossa recollida a Argentona degut al
sistema porta a porta ens dóna un gran rendiment
econòmic que, de cap manera, no podem perdre barrejant
la nostra brossa amb la d'altres municipis.
Només demanem que no s'enlluernin en mancomunar
precisament aquest servei, ja que en lloc de guanyarhi potser hi perdrem bous i esquelles.

tots per ARGENTONA

Crònica de l'assemblea de tots per ARGENTONA

fa donació de 300
a la Creu Roja
Creu Roja Argentona exerceix,
des de fa molts anys, una tasca
encomiable. Des de lèpoca de
lErnest Ferrer, fent tasques
sanitàries, fins ara, la seva actuació
s'ha anat adaptant a realitats força
diferents. Compta amb un equip
humà ben consolidat i amb un alt
nivell de compromís personal, que
treballa incansablement per donar
suport a persones que tenen
importants dificultats per afrontar
la greu situació que patim avui.
La seva feina en làmbit sanitari,
en el suport familiar per mitjà del
banc daliments, en l'acolliment
anímic i personal, en el lliurament
de joguines a nens i nenes, entre
diverses daltres, mereix el suport
municipal.
És per això que des de tots per
ARGENTONA els donem suport
amb la subvenció municipal de
18.000 i en que puguin ubicar la
seva seu en les instal·lacions de
ledifici Velcro.
Quan lalcalde es va apujar el
seu sou i va apujar les dietes als
regidors de loposició perquè
calléssim (50 al mes) ens vam
comprometre a retornar aquests
50 mensuals a la societat civil
per mitjà de les seves entitats
cíviques, socials, culturals o
esportives. Aquest cop hem lliurat
300 a la Creu Roja d'Argentona,
perquè es desviu per un món
millor.

Vols rebre aquest butlletí
per correu electrònic?
Si estàs interessat en rebre'l, així com
d'altres comunicats, pots enviar-nos
un correu a masonp@argentona.cat
amb el text: vull rebre butlletins de TxA.
També pots descarregar-te'l del nostre
web www.totsperargentona.cat

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 de la Caixa:

2100-0354-16-0101102295

El passat 27 de novembre vàrem
celebrar la primera assemblea oberta
de tots per ARGENTONA (des de
després de la constitució del nou
ajuntament) per a exposar i sotmetre
a consideració dels assistents els
punts presentats pels companys i
companyes de la Coordinadora:
· En Xevi Collet ens va fer la
valoració des de les passades
eleccions fins a la data.
· En Pep Masó ens va parlar del
Pressupost del 2012.
· El Raimon Català ens va informar
de la taxa de la brossa i els canvis
introduïts per lactual Equip de
Govern.
· De la ma de la Maite González
ens va endinsar en el futur de
TxA.
L'acte va ser conduït per la
companya Montse Matas.
Atès que la setmana anterior a
l'assemblea, el regidor Jaume Uribe,
havia decidit abandonar la nostra
agrupació per convertir-se en
"regidor no adscrit", es va incorporar
aquest tema a l'ordre del dia. Es va
convidar al regidor a assistir a
l'assemblea per defensar els seus
arguments. Ell, però, no es va
presentar menyspreant així els
assistents.
L a s s e m b l e a v a e s c o l t a r
lexposició feta per Ramon Teixidor,
membre de Consell de Mediació, i
seguint amb lacord pres per la
Coordinadora i atès els Principis de
TxA es va sotmetre a la consideració
dels assistents si s'havia de reclamar
l'acta de regidor al Jaume Uribe.

El resultat va ser unànim. La
totalitat dels 103 assistents a
l'acte va acordar demanar a
Jaume Uribe el retorn immediat
de lacta de regidor, instant-lo a
abandonar el lloc que ocupa a
l'Ajuntament.
L'esmentat regidor, a dia d'avui
no ha acatat aquest acord de
l'assemblea.

Contracte signat pels candidats
de tots per ARGENTONA
el 7 de maig de 2011

Bon vent i barca nova, Uribe!
tots per ARGENTONA no és un partit. És una
agrupació delectors amb un codi ètic on s'estableix
que les persones integrants de la llista electoral es
deuen a lassemblea. Els nostres principis contemplen
que si un dels regidors té una conducta reprovable,
haurà de retornar lacta de regidor obtinguda mercès
a la pertinença a TxA, si l'assemblea li ho demana.
Jaume Uribe va formar part de TxA el 2007. Va
plegar. Va pretendre anar a les llistes de CiU on va ser
rebutjat (ho va dir ell mateix a Ràdio Argentona). Va
veure loportunitat de reintegrar-se a TxA preveient que
seria, així, regidor de govern. Va aconseguir anar a la
nostra llista en el número 4 i va signar aquest contracte.
TxA vam guanyar les eleccions, mercès a la
majoritària confiança dels argentonins, però el pacte
dels partits ens va deixar a loposició. Això va frustrar
les pretensions de l'Uribe que, de cop, va canviar! A
partir daquest moment es rebota, deixa de participar
i, sorrut, inicia un allunyament progressiu i molt mal
rotllo, fins que en un moment tens que ell mateix ha
creat amb la seva actitud, aprofita per abandonar el
grup (tot donant-ne la culpa a tots els altres!),
A lassemblea oberta del mes de novembre les
persones assistents van acordar, per unanimitat, que
lUribe havia de retornar la seva acta de regidor, és a
dir, havia de dimitir i deixar pas a la persona que el
segueix a la llista. En lloc de complir amb el seu
compromís signat, prefereix convertir-se en trànsfuga,
posant en evidència el seu tarannà: Jaume Uribe signa
contractes que després resulten ser paper mullat.

Que no tenen millor feina?

Per a formar part de la llista electoral de tots per
ARGENTONA els candidats han de signar, públicament,
un contracte com el que hem reproduït aquí sobre.
Això vol dir que s'accepta sotmetre's als acords de
l'assemblea i a acceptar-los. És la condició per a ser
candidat. El que no té nom (o sí i molt lleig) és signar
aquest contracte amb la idea de no voler-lo complir.

Una vegada més els partits, encapçalats per la
paranoia delirant i fòbica del Fèlix Rosa, no tenen altra
cosa a fer (sembla) que fer perdre el temps i matar
l'aranya en debats estèrils, tot ficant-se en la manera
de funcionar de tots per ARGENTONA, criminalitzantnos per tot allò que ens diferencia dels partits.
Si el Sr. Uribe decideix convertir-se en trànsfuga i
ho fa perquè hi té dret (no moral), el mateix dret que
tenim els de TxA d'exigir-li el compliment del compromís
signat. O de girar consulta als advocats que calgui
respecte les conseqüències jurídiques derivades d'un
incompliment contractual. Fer això i fer-ho públic no
és cap coacció a ningú, faltaria més!
Els regidors de l'ajuntament tenen prous llums per
no deixar-se engalipar, però davant l'oportunitat de
desqualificar i calumniar TxA perden tota llum i es
deixen portar per les fòbies del Sr. Rosa. Així va passar
en el ple del 17 de gener, on tots els grups llevat la
CUP, van aprovar una moció presentada per aquest
senyor on, a cada frase, com a mínim ens difamava un
parell de cops.
Com li agrada al Govern que el Rosa els faci la feina
bruta! I a l'estrella del debat, Sr. Uribe, li ha sortit per
advocat defensor un figura que no fa un any el
menystenia i denunciava! Ves per on, en aquest món
de mones, els traïdors esdevenen sants si traeixen TxA!
I, mentrestant, vinga a perdre temps! Més val que es
posin a treballar i deixin destar pendents de nosaltres,
que ja fa vuit mesos que haurien destar governant!

Els Plens, El xist!
Ves-ten, inútil!
Només em tindràs quan JO et necessiti
Que bo que sóc. Tinc
menys vots que ningú
i mano a tothom!!!

Firmes y a callar!
Ara tocaré el que no
sona i vull veure
com vosaltres la
balleu! AaaaRRRR!

Argg,
aprofitat!!!

Fins quan
mhauràs de
refregar pels
morros que
sóc alcalde
gràcies a tu,
xèrif??

Si no fos per la
tropa que tinc
al darrera, ja
hauria dit el
que penso.

Millor estic
quiet i
calladet.
No fos cas...

Jo et fotria uns
bons batzacs
de cresta i
esperò!

Si us plau!!
jo vull
manar!!
Vinc darrera!
Us porto
la cartera?

No sé si vostès han tingut la
santa paciència dassistir als plens
o bé la pensada descoltar-los per
la ràdio.
Jo mai no els havia escoltat.
Darrerament mhe omplert de valor
per mirar desbrinar què shi diu en
les interminables hores que dura
algun ple (fins quasi 5 hores!)
Francament... Tot plegat sembla
un empallegós galimaties que
intentaré explicar, si men surto!
Un primer bloc dóna compte dels
acords de govern: decrets dalcaldia
i propostes de les regidories. Bo i
sent de llei, la seva lectura esdevé
una feixuga i llarga lletania de
disposicions i xifres que amb la
terminologia burocràtica, resulten
inextricables i avorrits. Però bé, nha
de quedar constància pública.
El segon bloc dóna pas a les
mocions, interpel·lacions i preguntes
que presenten els grups municipals,
tant del govern com de loposició.
Abans dels plens les diferents
formacions han parlat entre elles i
porten consensuades, teòricament,

la intenció i el redactat del que es
posarà a votació. Correcte. La
majoria daquestes propostes són
justes, plausibles i necessàries per
al nostre ajuntament. Com ha de ser.
Però, ai las! hi ha un grup de
mocions que quasi sempre
provoquen vergonya aliena i cor agre.
Hi ha un regidor, paladí infatigable
de causes delirants, que perpreta
pseudomocions i preguntes trampa.
Una rastellera de falòrnies esperpèntiques, amanides amb badomies
subtils, per satisfer les seves ànsies
dego i vodevil, i atrapar algú de
lequip contrari per fer-li nyifes i
xixines. Daltres regidors, als quals
ningú exigeix cap estricte
cronometratge doratòria, són
esclaus de la sornegueria i es
disfressen dimprovisades vedettes.
El seu discurs transmuta en un
entortolligat rosari sense solta ni
volta. I amb naps i cols, ja han caigut
dues hores més!
Em deixo coses al tinter per no
avorrir-los amb lenfilall de temes
que burxen en el no-res, o potser
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només en el calumnia que alguna
cosa queda (que també, déu n'hi
dó!).
Finalment arriba el torn de
preguntes del públic assistent que,
esmaperdut daguantar fins a
aquelles hores de la nit, veu astorat
com algunes vegades sel ventilen
sense gaires compliments. Els
regidors ja fa estona que es
neguitegen en les seves cadires tot
mirant el rellotge (al cap i a la fi, són
persones humanes). La conveniència política, la mandra, la gana i la
urgència per anar-sen a casa,
impedeixen donar respostes amb
rigor i extensió al ciutadà que
estoicament ha arribat fins aquí.
La conclusió que li queda al
sofert vilatà, després de patir la
darrera part, esdevinguda penós
espectacle, és donar-li voltes sobre
qui té la responsabilitat darranjar
aquest reguitzell de despropòsits
surrealistes...
Hom s'acaba preguntant allò de:
Qui mana a la casa, l'amo o l'ase?

Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
masonp@argentona.cat
u!

No

www.totsperargentona.cat

