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per

tots CATALUNYA!

Ja fa un temps, segurament alguns anys,
que a Catalunya sha obert el debat sobre el
nostre futur com a país i el tipus de relació
que hauríem de mantenir amb Espanya i la
resta del món. El passat 11 de setembre en
vàrem poder veure, i viure, un episodi històric
daquest procés. Quan una part molt important
dun poble és capaç dorientar la seva mirada
en la mateixa direcció, de sortir al carrer
amb to reivindicatiu, pacífic i alegre, dunir
els seus esforços per defensar un ideal comú;
vol dir que aquest poble és fort, que confia
en el seu futur i que, malgrat les dificultats,
no perd la il·lusió de millorar-lo.
Si, a més a més, aquesta part tant
important del poble està formada per
persones de totes les edats, de condicions
econòmiques i socials ben diferents,
dorígens i tarannàs diversos i fins i tot de
llengües distintes, llavors és molt possible
que aquest somni es comenci a fer
realitat i no tingui aturador.
De cop i volta, ens hem adonat
que podem fer sentir la nostra
veu si anem junts, que és
possible canviar les coses si
ho fem mirant el futur i no el
passat, que lesperança i
lesforç ens uneixen més
que no pas el desànim i
el tantsemenfotisme, i que

la nostra força és més potent que molts poders
ocults, tantes vegades temuts. Aquesta és la
força que nosaltres, com a ciutadans duna societat
madura, tenim. Aquest és el nostre poder, al qual
no podem renunciar perquè és el poder de la
democràcia en majúscules.
I no hi ha res que estigui per sobre de la
democràcia. Res. Ni pors, ni lleis, ni partits, ni
polítics, ni diners. Quan una majoria clara del
poble aixeca el dit, tots aquests callen. I si no
callen avui, callaran demà. És qüestió de temps.
A una majoria àmplia del poble no se la pot
amagar, no se la pot obviar, no se la pot
arraconar i mirar cap a una altra banda. Qui
ho faci així no té futur, ni cap noble ideal.
Per això tots ens nhem de sentir orgullosos
de formar part dun poble amb aquest
potencial. Sigui quin sigui el nostre punt
de vista sobre el futur de Catalunya i
sigui quina sigui la nostra opció política.
En els propers dies, mesos i anys hem
de defensar tots junts el dret a opinar,
el dret a decidir, el dret a pensar
lliurement sobre tot allò que ens
importa; i ho hem de fer tranquils,
segurs, sense pors, convençuts
que així contribuïm a fer
una societat més justa
i millor per a nosaltres
i per a les generacions
futures.

Donació de 250  a Caritas
dArgentona

Per què lestelada encara no
oneja a lentrada de la Vila?

Amb motiu de lEspectacle Festival de Varietats que
es va celebrar a la Sala el passat 27 doctubre, tots per
ARGENTONA va donar 250 provinents del sous dels
nostres regidors.
Aquesta donació i daltres efectuades amb anterioritat
a diferents entitats de la nostra vila, semmarca en el
compromís adquirit a principi de lactual mandat quan
vam manifestar la nostra disconformitat amb lapujada
de sous de lalcalde i dels regidors. La donació sha
vehiculat amb la compra dentrades de la fila 0 de
lesmentat Festival a la Sala.

El ple corporatiu del 16 de juliol passat va acordar
iniciar accions per aconseguir una Catalunya sobirana
i independent de lEstat Espanyol. Com és habitual en
tots els temes que depassen les qüestions locals
dArgentona, el nostre grup va donar llibertat de vot als
seus regidors, no obstant tots ells hi van votar a favor.
També sacordà que la senyera estelada onegi a
lentrada de la vila fins que es completi tot el procés.
La senyera estelada, però, encara no oneja a lentrada
dArgentona, a què esperen?

El govern ha de canviar la comoditat per la dignitat

per

tots ARGENTONA
Singularitat = grup plural !

A la darrera reunió de tots per
ARGENTONA vàrem acordar que,
enmig de tanta decadència i desídia,
calia enfocar encara més la tasca
del grup i del butlletí cap a una
vessant més positiva i entusiasta.
Cal fer oposició i criticar el que no
es fa (o el que es desfà), però sense
recrear-nos-hi. Hem de ser crítics i
contun-dents vers el tracte que
rebem de la resta de partits polítics
que, massa sovint, és injust i venjatiu...
Ja ho fem, però, a més, volem ser
positius i constructius. Hem pres
lacord de mirar endavant i treballar
amb l'únic objectiu que el poble hi
guanyi.
Potser la fama que la classe
política està desprestigiada sigui
merescuda, però això no shi val per
no continuar treballant. Cal ser-hi
per tirar endavant i si una cosa no
està ben gestionada sha de
repensar, lhem de poder canviar,
perquè canviar és evolucionar i com
deia Joan Fuster: la política, o la fas
o te la fan.
Ara és temps de retallades i de

gestionar misèries, a pocs projectes
grandiloqüents pot aspirar el poble
(i potser, sort en tenim...). Però la
vida continua i els contratemps
també, i és en els moments de pocs
recursos que cal esforçar-se al
màxim, ser imaginatius, buscar
escletxes, idear maneres i estratègies per solucionar els problemes
del dia a dia. No tot es soluciona
amb diners o amb informes que justifiquin el que es pot o no es pot fer.
Ara és quan, més que mai, cal treballar de valent, deixar els despatxos
i sortir al carrer, i fer-ho amb el mínim
de recursos. Tots hem de fer, i els
nostres governants també, un canvi
radical de xip perquè és necessari
pensar seriosament que mai no
tornarem com estàvem abans del
2008.
El grup de txA parteix de la
voluntat de persones d'Argentona
de signar un compromís envers el
poble. Som un grup plural, format
per persones d'ideologies diferents,
amb idees inicialment diverses; però
que ens uneixen les ganes de cons-

truir el nostre poble dia a dia. Tots
som diferents i mirem la vida amb
els nostres ulls: uns som més ecologistes, altres més independentistes,
altres més socials, i altres més bel·ligerants. Aquesta és, precisament,
la nostra gran virtut. La pluralitat
enriqueix i arribar a acords és lessència de la política, de manera que
al final aquesta pluralitat és precisament el que dóna singularitat al grup.
I és molt divertit!
Així que siguem positius i comencem a valorar el lloc privilegiat on
vivim, i a treballar per tal que sigui
millor enmig de tant catastrofisme.
A vegades, des de loposició, sens
fa difícil treballar en aquest sentit
quan sovint hem de sortir al pas de
les acusacions i desbarris dalguns.
Però no defallirem, perquè el grup
és fort, ens estimem el poble, i estem
convençuts de poder-lo millorar.
Som-hi doncs!

Notes sobre la darrera assemblea oberta

El 16 de juny passat, el Saló de
Pedra fou lescenari de lassemblea
oberta de txA. Férem el ple del local,
malgrat lhora i la calor daquella
tarda. Es féu balanç de lactual equip
de govern (CIU+PSC+ICV+ERC)
contrastant les seves mentides i la
poca eficiència que portava en
aquelles dates. Si aleshores ja era
gris, ara podem constatar la foscor

quasi total de la seva
minsa activitat al
front de lajuntament.
Un orgue de gats
que saguanta, en
moltes ocasions, pel
vot captiu de les mocions i acusacions
dun regidor al qui
deuen lalcaldia (tot
i que ja el comencen
a desautoritzar!). Es
va fer un repàs al que
deien i prometeren i
la realitat de lestat
actual de temes com: les cobertes
de les escoles, els horts urbans, la
Font Picant, el Cros, can Puig i
Cadafalch, etc, posant especial
èmfasi en el complex esportiu de la
piscina coberta. A tal efecte, férem
una completíssima presentació del
projecte, que degudament documentat ressaltava la conveniència de
portar-lo a terme. Posat a votació,

lassemblea va decidir per unanimitat
continuar donant suport al projecte
de la piscina coberta en els propers
plens, sempre i quan lequip de
govern no efectués alteracions
substancials desquema i terminis
dobra.
Un petit piscolabis va cloure lacte.

Al web hem publicat ...... La veu de la nostra gent:
Jaume Itxart
A la Font de Sant Domingo no hi raja
aigua de la mina

19 de juliol de 2012. Arrel de la contaminació de laigua de
la mina, el govern decideix fer rajar la font només amb aigua
de la xarxa municipal.
Ara, la font raja tothora aigua de boca (que ATLL ens apujarà
més dun 70%). Per molt que més avall saprofiti laigua
llençada per a altres coses, no és el mateix que quan era
aigua de mina. No ens sembla gens bé. Segur que hi ha
solucions més econòmiques, més sostenibles i més senzilles.
A la foto, treballadors de la companyia daigües anul·lant la
canonada de la mina.

El govern tira endavant lobra del Torrent
de la Salut sense comptar amb els veïns
15 de setembre de 2012. Finalment, després dhaver perdut
la votació al ple de juliol, al ple del setembre el govern
sassegurà -amb el vot del Rosa- daprovar lobra. tots per
ARGENTONA hi vam votar en contra -al juliol- per no haver
parlat amb els veïns afectats. Vam entrar una moció exigint
que es fes una reunió amb els veïns per pactar calendari i
fraccionament de pagaments, en la línia de la gestió feta per
txA. Abans del ple de setembre es va fer la reunió. Patètica!
es resum en Digueu el que us sembli que jo faré el que voldré
Ens vam abstenir perquè creiem en la importància de lobra
però no en el xantatge fet als veïns o això o pitjor.

Les portes de Can Puig i Cadafalch shan
obert essent ja propietat municipal
26 de setembre de 2012. Celebrem ladquisició de limmoble,
però ho hauríem celebrat millor si la gestió de la negociació
del preu de compra hagués estat l'adequada.

Una lliçó
per
aprendre
Quan a les darreries de lestiu de lany 2006 un
grup de vilatans i vilatanes es va reunir amb lobjectiu
de trobar una alternativa a un govern municipal que,
des de lòptica de gent diversa, consideràvem que no
actuava al servei dels interessos generals de la població,
la situació econòmica i social del municipi era molt
diferent a lactual. Aleshores -tot i que les bases del
que passa ara ja hi eren posades- hom no podia ni tan
sols albirar la cruesa de la crisi que un lustre més tard
ens hauria de sacsejar. Aquell govern i anteriors -amb
poca variació del color polític-, amb llurs alegries
financeres, estaven hipotecant el nostre futur, que ara
sha convertit en present, curull de privacions i retallades
de serveis bàsics i pujada contínua dimpostos. Tal com
diuen en castellà de aquellos polvos llegaron estos
lodos...
Aquell nucli primigeni de gent preocupada pel bon
govern de la vila fou lembrió de la formació de tots
per ARGENTONA que al maig de lany següent
guanyaria amplament les eleccions municipals. Tot i
que després de les darreres eleccions del 2011, malgrat
haver tornat a guanyar no vam poder repetir mandat,
estic convençut que aquells quatre anys de govern
foren linici del redreçament del rumb de la nau del
poble. Sempre he mantingut lorgull de pertànyer a
tots per ARGENTONA. Tanmateix, ara el sento més
que mai perquè he pogut constatar que des de loposició
txA segueix treballant amb fermesa pel bé del poble
per part dels nostres regidors, col·laborant a tots els
àmbits i sense posar pals a les rodes quan es tracta
de projectes i mocions que representen una millora
real per als vilatans, és a dir, deixant de banda els
sectarismes.
Just en aquests moments dempobriment general,
atur, manca doportunitats i tota mena de retallades,
cal que encarem el futur amb més ganes que mai. En
aquest sentit, la crisi és, sens dubte, una oportunitat
per a millorar-nos a tots com a persones i treballar en
conjunt desenvolupant les nostres potencialitats. A la
vila hi ha més dun centenar de famílies que shan
quedat sense cap mena de recursos. Si aquesta realitat
no representa una prioritat per les administracions perquè no volen o no poden- cal que tots col·laborem
amb les entitats solidàries com Creu Roja, Càritas, o
les que promouen els grups de joves, per tal de recaptar
fons per la gent més necessitada. I, tenint en compte,
allò del peix i la canya de pescar, que ens serveixi de
lliçó que en temps de bonança econòmica cal prioritzar
en lús dels recursos disponibles per atendre necessitats
bàsiques i crear ocupació, deixant de banda el bastiment
dequipaments sumptuaris. Entre tots, fem-ho possible!

Primer examen al govern municipal
Al juny, les notes globals de lalcalde i els regidors de govern, van ser molt decebedores. Aquest
setembre tothom ha vist que encara han estat pitjors. De persistir així lany que ve -si continuen el curses mereixeran un fenomenal suspens.
Després de 18 mesos destar governant els advertim que no shi val a badar. Shan daplicar moltíssim
més, treure bones notes i assistir a classe (treballar a lajuntament) cada dia.
suspès aprovat notable

Horts urbans

No en sabem res més. Encara deuen estar triant
el color dels wàters i els bidets que, segons ells,
cal instal·lar a una feixa. Ja se sap, de tota la vida
els camps de conreus han estat equipats amb
wc!

La brossa

Molt de soroll per a res. Queda el sistema i
selimina la bossa groga dels envasos. Adéu a
lincentiu per a la reducció de residus i contribuir
directament a un planeta més net!

Capacitat denredar la troca

Frisen per dir un dia digo i lendemà diuen Diego.
Només cal consultar les declaracions fetes en
temps de campanya per veure què deien llavors
i quins disbarats satreveixen a dir i fer ara.

Oficina datenció al ciutadà

Si, si, diuen que hi estan treballant, com tot. Però
el més calent a laigüera. Si no, al temps.

Formació de lesperit de
germanor política

Després dels plens alguns dels que manen es
troben en un bar per afartar-se dentrepans.
Veient com dirigeix làpat el sheriff aquell que
mana però no governa, no ens agradaria pas serhi convidats (no fos cas...).

La piscina

Hores dara encara no han informat la població
sobre si lany que ve tindrem piscina o haurem
de tornar a banyar-nos al riu.

Especialistes en desinformar la
població

Ho porten a la sang. Només cal fullejar el
desafortunat fulletó El Pam al dia publicat el
passat mes dabril, per veure la seva capacitat
de publicitar el que no és veritat.

Web de lajuntament

Tant aquesta com la dArgentona Comunicació
han envellit. També diuen que sho estan pensant
en fer-les noves. Daixò ja fa un any. Serà veritat
o és una excusa?

Mercat del Cros

Molt paonar-se en tallar la cinta el dia de la
inauguració i després el deixen morir dinanició,
tot posant traves mil als paradistes. Trist.

Grau dimpopularitat

Van molt poc a lajuntament i quan ho fan
sencauen als seus despatxos. Poca gent del
poble els coneix personalment. Tenen entre una
mica de por i una mica de vergonya de fer-se
veure pel carrer. Insípids, incolors, i inodors.

suspès aprovat notable

El plànol desorientat de la Font
Picant!
Com poden governar si no són capaços de
descargolar el cartell i orientar-lo correctament
perquè els foranis no es perdin pels camins?

Redacció dexpedients
informatius contra txA

No shan aturat a pensar què costa en temps i
diners que la senyora Secretària es passi tantes
hores trencant-se la carbassa buscant, sense
trobar, els tres peus al gat. Per riure.

Font Picant

Fa més de mig any que, a part de desmantellar
lentorn i tancar laixeta de laigua picant, van dir
que ferien estudis i projectes per arranjar-la.
Doncs que es donin pressa duna vegada! Estan
fent el mateix que els de Vilafant (http://www.
youtube.com/watch?v=fnb6nVxKAs8)

Museu del Càntir

Un altre cas de no prendre decisions encertades.
Si el Museu presenta pèrdues i enguany aquestes
són molt quantioses, faran quelcom coherent?

Declaracions fora de to

Amb en Pere Móra hi tenen el number one del
chicken-rànquing. Un dia caldrà que algú presenti
el llistat de les seves declaracions forassenyades.
Patètic, rocambolesc!

Companyia dAigües

Despatxen el gerent mig any abans de jubilarse i, durant uns mesos, hi col·loquen el Sr. Rosa.
Molt feliç ell, convertit en sheriff de les aigües i
en xòfer den Cruz (eren com lestranya parella
Rosa-Cruz, tot i que ara ja han mig renyit).

La paret del camp de futbol, els
sots i els bonys de les voreres...

Atribuïm aquest desori a una altra deixadesa del
govern, doncs no volem pensar que potser
esperen que algú prengui mal per arreglar-ho.

Madà

Fa quasi un any que lalcalde va prometre que
arranjarien aviat un dels carrers. Però, en Cruz,
vinga a abocar-hi sorra just el dia abans de ploure!
Així sempastifa tot, altre cop. Talment com en
Sísif.

La Sala

Tampoc no són capaços de fer una bona
programació per a la Sala? Sort en van tenir la
temporada passada de la feina que els hi va
deixar preparada TxA. Per quedar bé diran que
no tenen pressupost però la realitat és una altra
que tots ja sabem.

El meravellós funcionament
de làrea demergència!!

flaps
flaps

Cómo me la maraviyaría yo!!!
pero... cómo me la maraviyaría yo!! olé!!
eeele, mi grasia y salero, Lolaaa! que ezto
funciona too y too va mucho mejó!!!

4
2
1

3

El pollastret Peret es va fer regidor dels residus per força
i amb una sola idea: per a ell la teoria i lluir als fòrums... i la
feina bruta (mai més ben dit) que la faci el Cruz que no està
per a orgues de residu zero perquè això tant se lin fot.
Ens han volgut vendre la moto duna millorada àrea
demergència! Una meravella, escoltin! Una bassa doli (mai
més ben dit). Vinga a posar-hi contenidors perquè tothom
pugui abocar-hi arreu... però permeteu-nos quatre comentaris:
1 Els contenidors d'orgànica (dels grans i amb tapa sempre
oberta) plens a rebentar de: roba, envasos, paper, bosses
amb de tot i força, ben barrejat! On és lalt índex de puresa
assolit en la nostra orgànica?
2 Els contenidors de rebuig (nombrosos per excessius en
quantitat) buits de... rebuig i plens de... trastos de deixalleria!

3 .I ara... un matalàs a terra!!! Potser en Cruz encara no ha
fet el xiulet per a la recollida extra del dia! (Quant ens
costa a tots mantenir la gran i millorada nova gestió de
làrea demergència? Quant costa estar només al servei
del caprici dels incívics?).
4 .Per cert... com és que cada dia que passa perdem un tros
de tanca perimetral?
... No havíem quedat que aquestes coses només passaven
abans?
No havíem quedat que làrea, ara, era meravellosa i bonica,
funcional i de disseny? Meravella, meravella... com diu el
pollastre.... cómo me la maravillaría yo!
Així anem! Com en tota la resta de temes municipals, molt
bla bla bla i el més calent...

tots per ARGENTONA
a les bitlles catalanes

via crucis senyalètic
al camí del Cros

Participem activament en tots els tornejos i competicions
que se celebren a Argentona.
En el darrer 5è Trofeu Popular i Tradicional de Bitlles
Catalanes que va tenir lloc durant la Festa Major destiu,
a Can Barrau, vàrem aconseguir formar dos equips de
4 persones cadascun.
A la fotografia, els components dels equips amb els
trofeus aconseguits. En diverses ocasions hem obtingut
premis a les millors puntuacions, ja sigui en els equips
masculins, femenins o mixtos.

On són els senyals de trànsit?
Pregunta que hom es fa, tot
circulant per la carretera del
Molí de les Mateves, és a dir,
per la del Cros. Pràcticament
totes les senyals estan
amagades per la vegetació,
grafitejades fins ser il·legibles,
o tombades... Potser esperaran
que vingui la Generalitat a
arreglar-ho? Potser podem
esperar tots asseguts, mentre
el responsable de vialitat local
sho tira a lesquena!

L'embut dels maldecaps
No sentendria el correcte funcionament dun
ajuntament sense els bons professionals
que integren els seus departaments. La
seva funció és essencial per canalitzar les
propostes que dimanen de
lalcaldia i de les regidories que
porten a terme el seu programa
electoral i la governabilitat del dia
a dia dels consistoris.
La maquinària administrativa és
molt complexa i sobrepassa amb
escreix els coneixements dels
polítics que, per altra banda,
tampoc no estan obligats a
dominar el llenguatge administratiu i reglamentari -de vegades
tan enrevessat- perquè tota la seva
feina quedi emparada per la legalitat
i les normatives vigents.
Però... com lliga això amb les ganes
de treballar dels polítics? En alguns
ajuntaments es comencen a alçar algunes
veus respecte lexcés de zel funcionarial que,
amb més informes i estudis, enfronta laparell
administratiu amb la voluntat dels càrrecs
electes, dificultant enormement la seva tasca
política. Ells, els polítics, es presenten a les
eleccions amb unes propostes ben concretes.
Les poden portar a terme en la forma i els terminis
que havien promès als seus conciutadans? Que
potser el zel funcionarial és cap mena de
garantia de bona gestió?
Tots
Seria desitjable que sestablís una bona passeu per
lajuntament
simbiosi entre els que sempre són a però... jo mhi
lajuntament (personal tècnic i administratiu) quedo... i us
vigilo!
i aquells que hi accedeixen cada quatre anys
(alcaldes i regidors) per poder tirar endavant
projectes i programes. Si no és així, es pot produir un
ofec i un bloqueig seriós de la gestió política, i encara

A JUT ECONÒMIC

Per a col·laborar amb
tots per ARGENTONA,
de forma anònima o
personalitzada, pots ingressar
el teu ajut al compte
2100-0354-16-0101102295
de la Caixa

més si, a posteriori, aquesta gestió és qüestionada per
la burocràcia imperant. Potser tal vegada no es va tenir
en compte que en aquell projecte hi faltava una
coma o no shavia tingut present tal o
qual article duna llei determinada... No
és pas que sigui una tasca política això
darrer, sinó tècnica o administrativa,
però qualsevol cosa que passa a un
ajuntament, finalment és responsabilitat
de lalcalde.
Un altre aspecte a considerar podria ser
que a alguns polítics ja els hi anés dallò
més bé que els suposats
entrebancs que troben en
laparell administratiu, fos
lexcusa perfecta per amagar la
seva ganduleria i ocupar una
cadira que els permet obtenir uns
ingressos a nivell particular i... qui dia passa any
empeny. La pregunta seria: nhi haurà de valents
que, sense sortir de la legalitat, satreveixin a complir
el que van prometre en el seu programa electoral?
Voldran i podran desfer-se del topall o de lembut que
tenalla la seva actuació a lajuntament?
La cosa es complica dallò més quan, en alguns
consistoris, lexcés de protagonisme exasperant del
departament de Secretaria posa en marxa la maquinària
dun llenguatge de simbolismes críptics i, com a falsos
alquimistes, agombolen i anorreen voluntats al seu
voltant i sensibilitzen amb pors els seus subalterns per
tal docupar el tron de la veritat absoluta. I si, a més,
troben la complicitat dalgun personatge venjatiu o
amb ànsies de poder desmesurat, aleshores tiren per
terra la feina feta per aquells homes i dones honestos
que, sí o sí, treballen de valent per al seu poble, amb
lúnic pecat de posar la màxima il·lusió i tot el seu
esforç en fer bé la seva feina.
Una altra pregunta seria: qui mana de veritat a
lajuntament?

Vols rebre aquest butlletí
per correu electrònic?
Envians un correu a
txacomunicacio@gmail.com amb
el text: vull rebre butlletins de
TxA.
Tant aquest número, com els que
editarem després i tots els
anteriors, pots visualitzar-los i/o
descarregar-tels al nostre web
www.totsperargentona.cat
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I si aquest any ens toqués la
grossa?

62.547

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

Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
txacomunicacio@gmail.com

u!

No

www.totsperargentona.cat

