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Pressupost municipal:

enlloc de baixar... augmenta!

Lequip de govern quatripartit ens torna a apujar la contribució
El mes de novembre passat lequip de govern
de lArmengol i companyia (CiU, Iniciativa, PSC i
Esquerra) van tornar a aprovar un pressupost
municipal caracteritzat bàsicament per lincrement
del 6% de lIBI, és a dir, un augment de la contribució
en funció del valor de la casa que tenim.
És el segon any consecutiu que, davant una
situació econòmica global cada dia més
complicada i difícil dencarar per
a les economies familiars,
ens apugen lIBI.
La gent de tots per
ARGENTONA , responsables políticament i com a
gent de govern que hem
estat (i amb vocació de
tornar a ser-ho), sabem que
per poder donar serveis
shan de tenir recursos
econòmics, però també
sabem que els increments
dels costos dels serveis
no els podem suportar
únicament els ciutadans.
Amb la puja que han
aprovat sincrementarà
laportació dels argentonins en més de 300.000.
Els vam oferir votar a favor de laprovació del
pressupost si només incrementaven lIBI segons
lIPC català (a lentorn del 3%) i acceptaven les
nostres propostes de gestió tendents a minimitzar
despeses no prioritàries.
La gent del govern no han volgut fer cap mena
desforç en contenir despeses tot millorant la gestió.
Veiem com cadascun dels quatre grups de govern
li fum mossegada al pastís, tot preferint lluir-se
individualment enlloc de valorar les necessitats
reals i globals dArgentona. Nosaltres creiem que,
quant a la gestió, senzillament no en saben més; i
pel que fa al pretès lluïment, ni tan sols sen surten!
tots per ARGENTONA ha estat lúnic grup
municipal que, previ a laprovació del pressupost,

vam demanar una reunió amb els membres del
govern per a oferir-los propostes de millora de
gestió, sense afectar serveis ciutadans. Un exemple:
estalviar en el cost denllumenat públic (100.000)
amb una gestió eficient i sense cost dinversió. Un
altre: no incrementar laportació al Museu del Càntir
(38.000) ja que continuar incrementant aquesta aportació sense
millorar la gestió dingressos
pot abocar-nos a un
col·lapse econòmic de
futur incert. Un altre:
gestió dingressos de La
Sala oferint-la a
empreses en dies feiners.
El conjunt de les nostres
propostes aportaven un
estalvi de 150.000 que
havien de destinar-se, com
hem dit, a la rebaixa de
limpost dIBI establint-se en
el 3% enlloc del 6% que han
aprovat, i que es repercutirà
enguany en el que haurem
de pagar de contribució.
El que tenim clar tots els
ciutadans és que les nostres
economies
avui, en general, estan més
tocades que lany passat, i ho estan més que dos
anys enrere i, precisament, per al 2013 no es preveu
pas que leconomia revifi i entri en una situació de
millora.
Ens preocupa en gran manera la incapacitat
daquest govern que sha instal·lat en una situació
còmoda, per a ells, danar fent la viu-viu sense fer
realment res, i sense saber estalviar per a aquest
no-res (si no fan res, almenys facin guardiola). Un
govern fet de gent sense compromís ciutadà i a
qui els importa ben poc la situació de les famílies,
malgrat puguin dir que aproven pressupostos
pensats per a les persones, oblidant-se que són
persones les que conformen les famílies.

Patim un govern amb ànima de càntir que comença a fer aigües!

No volen fer la piscina coberta!
En el ple del dilluns 4
de març el govern quatripartit dArgentona ha
decidit no tirar endavant
la construcció de la piscina
coberta que shavia
projectat.
El mes dabril del 2011
tots per ARGENTONA ho
teníem tot a punt per iniciar les obres de
construcció dun complex esportiu que ens havia de
permetre a tots els argentonins la pràctica de la natació
durant tot lany, estiu i hivern.
Amb el canvi de gestors a lAjuntament que es va
produir fruit del pacte a cinc partits en les passades
eleccions, el desenvolupament daquest projecte va
quedar en suspens per la manca de capacitat de gestió
i negociació dels actuals responsables municipals amb
els desports de la Generalitat.
Mentrestant lempresa a qui es va adjudicar lobra,
Llop Instal·lacions Esportives, ha vist com la crisi
econòmica li complicava la captació dels recursos
bancaris per al finançament de lobra.
Aquella zona esportiva que havia de contenir una
piscina gran i una de petita, ambdues cobertes, sales
de gimnàs i una piscina destiu, descoberta, sen va en
orris. Tot un projecte per poder fer esport durant tot
lany... a fer punyetes!

Una obra per a la qual el govern de txA
havíem aconseguit una subvenció de la Generalitat per
import de 1.300.000!
La subvenció es perdrà i, el més greu de tot és que
ens quedarem uns quants anys més sense piscina,
(enguany ja serà el tercer). Som 12.000 argentonins i
argentonines de les quals una bona part són usuaris del
servei de les instal·lacions esportives. Un complex de
les característiques que es proposava havia de garantir
una bona pràctica esportiva i, sobretot, beneficis per a
la salut per a usuaris de totes les edats.
Una mostra més de la incapacitat de les persones
que ens governen! Incapaços que, desgraciadament,
estan deixant una petjada gris i negativa. No visualitzem
pas que hagi possibilitat de millora en els escassos dos
anys de mandat que els queda.

+ dietes: no ens ho podíem creure!
Al Ple de pressupostos del 22
de novembre de 2012 el govern
portava a votació la modificació de
les dietes per assistència a reunions
dels regidors que, si saprovava,
suposava un augment dels sous. No
penseu que ho fan perquè sí! Tenen
bàsicament dos arguments:
1r argument: El total de la partida
de sous dels polítics baixa!
I és cert... a mitges! La partida
baixa ja que (finalment) lalcalde ha
passat a cobrar només dietes i no
el salari que cobrava abans. Això ja
li havíem demanat que ho fes al
primer Ple (juliol 2011) quan es va
augmentar la dedicació per cobrar
més. Llavors ens va dir que això no
es podia fer. Durant aquest any i mig
els argentonins li hem pagat la
jubilació que hauria pogut cobrar de
la Seguretat Social (uns 45.000).
Sorpresa! Ara sí que ho pot fer! La
partida daquest 2013 hauria pogut
baixar 30.000 però només en baixa
16.000! Com és?
És perquè ara saugmenten les

dietes... Vaja, vaja... quan cobrava un
salari saugmenta la dedicació i ara
que cobra dietes saugmenta limport
de les dietes...
2n argument: Diuen que és una
qüestió legal... que fins ara no es
feia bé. (Que estrany que abans
es fés alguna cosa bé! Sort que era
ell qui abans portava el tema dels
sous.)
Amb la nova decisió del govern,
qui no assisteixi a les reunions no
les cobrarà. Això ens sembla molt
bé, de debò! Però... sempre hi ha un
però..., Perquè cap dels dos regidors
solitaris sels enfadi (mai no van a
cap reunió i a tot voten SÍ), han pres
una solució salomònica: els regidors
complidors cobraran més i els
campaners que cobrin el mateix que
el 2012. I tots contents, no?
Doncs No! Tots contents NO! Els
de tots per ARGENTONA ens hi vam
oposar. I vàrem forçar una votació
concreta sobre aquest tema. Vam
demanar que els regidors complidors
cobressin el mateix que el 2012 i

els incomplidors cobressin menys.
No ho van aprovar. 10 regidors van
aixecar la mà, decidits i convençuts
(però sense mirar al públic) per votar
en contra de la nostra proposta i
apujar les dietes.
Aquests regidors són: Ferran
Armengol (CiU) , Montserrat
Cervantes (CiU), Manuel Cruz (CiU),
Marc Zaragoza (CiU), S a l v a d o r
Casas (PSC), Susana López (PSC),
Pere Móra (ERC) , Àngel Puig
(l'Entesa), Fèlix Rosa (AA), Jaume
Uribe (T de trànsfuga). Si els veieu,
feliciteu tots aquests cracks!
En la següent reunió, que vàrem
tenir el 28/11/12, dia dels innocents, sens va dir que lalcalde ens
reuniria molt aviat per parlar daquest
tema (perquè sho estaven replantejant...). A vosaltres us han explicat
res? Us han convocat a cap reunió
per parlar-ne? Doncs a nosaltres
tampoc!
Ara ja està aprovat, ja sha
començat a cobrar, i... qui sen
recorda?

La Font Picant i... tal dia farà un any!
Lany 2008, lAjuntament dArgentona va rebre una subvenció per a crear
un Taller dOcupació per arranjar lentorn
de la Font Picant, malmès des de feia
molts anys.
Els tallers són una eina del Servei
dOcupació de Catalunya per a formar
en oficis a persones que, per diverses
raons, poden trobar-se en risc dexclusió
social. Aconseguir un TO és important
perquè implica la contractació de
persones que durant tot un any
treballaran a lhora que aprendran un
ofici. El Taller dOcupació a la Font Picant
tenia tres línies dofici: paleteria, pintura
i jardineria. Això va permetre contrac-

tar 30 alumnes-treballadors, 3 capataços-professors i 1 administratiu-coordinador. 34 persones durant tot un any!
Lajuntament hi havia de posar eines,
material, vestuari i transport, i la direcció
de lobra que va fer laparellador municipal. Diversos vilatans experts van ajudarnos aportant idees.
Va ser una feina maca, senzilla, sense
més pretensions que netejar, endreçar,
refer talussos, murets, escales... Durant
un any hi vam treballar amb il·lusió i
esforç, fent que els pocs diners
allarguessin també per a endreçar una
mica la Font del Mig, per pintar escoles
i alguna altra dependència municipal.

els talussos a punt desllavissar

Passat el temps ens ha quedat
clar que això va molestar, i molt, a
algú... A qui més va molestar va ser al
soci de govern de llavors, els senyors
de CiU... Lestrany i absurd comportament públic de CiU durant el mandat
conjunt amb txA només té un nom: fred
de peus! Una Gelosia i enveja fenomenals per part dun cap de files anodí i
dun col·lega seu no regidor. Aquest
senyor anodí i insuls va aconseguir,
finalment, lalcaldia! Què han fet des de
llavors? De bo, no gaire, i sobretot,
desmuntar i trinxar tot el que han
pogut dallò que txA havia fet de
manera senzilla i efectiva, com lobra
daquest taller docupació.
Fa un any, alguns materials shavien
fet malbé... Què van fer? Arrencar-ho
tot, dolent i bo, i portar-ho a cremar!
Vaja manera de rebentar els diners de
tots! Perquè... un cop eliminat, és clar
que ja no es pot fer cap reclamació al
subministrador... perquè els materials
es van pagar per bons!
Des de fa un any els talussos corren
perill desllavissada si plou fort. No ha
passat, per sort, però ja sen veu algun
indici... Ens preguntem: què esperen?
Potser que la font torni a esllanguir?
Creiem que sí, vist el que han fet i
dit amb el tema de laigua picant...
Però daixò ja en parlarem un altre
dia.

Aturar les obres del Torrent de la Salut
tots per ARGENTONA, en el seu mandat (2007-2011)
va dur a terme el projecte durbanització del carrer-torrent
de la Salut i va deixar a punt dinici les obres.
Aquest és un carrer creat fa moltíssims anys sobre un
torrent i, per això, quan plou hi baixa molta aigua, shi fan
xaragalls en uns llocs, sorrals en daltres i, amb laugment
del trànsit dels darrers anys, shi fa molt de fang. Hi tenen
residència una cinquantena de famílies que conviuen amb
aquesta situació. Pel fet de ser un torrent és un carrer
difícil de mantenir, car i de poca durada les accions que
shi fan. Cada any shan de moure tones de sorra per tenirlo transitable, fins que la següent pluja ho desmunta tot.
Una de les solucions al problema és urbanitzar-lo. El
2011 les obres es podien iniciar. No eren els millors
moments -econòmicament parlant- per fer obres amb la
consegüent càrrega per als veïns. Per això el govern de
txA va aconseguir una subvenció de 300.000 destinada
a amortir el cost, va decidir que lAjuntament aportaria el
15% del cost global i, també, que ajudaria els veïns allargant
el màxim els terminis de pagament.
Han passat dos anys i la situació econòmica global, i
de les famílies, no ha millorat pas. Ha empitjorat. Les perspectives no presenten cap panorama engrescador.
tots per ARGENTONA ha estat convocada per una
delegació de veïns del Torrent de la Salut per a que els

escoltéssim. txA va demanar-los una assemblea àmplia
per poder-los sentir que es va celebrar el dissabte 2 de
març. Tots els veïns assistents van expressar la seva
preocupació a lhora dafrontar els costos de lobra.
Ens van reconèixer la bona feina feta per tots per
ARGENTONA en una obra molt necessària pels motius
abans expressats, però ens van demanar que intercedíssim
davant el govern per aturar les obres fins que la situació
de leconomia sigui una altra.
Ho vam veure amb bons ulls. Ens vam comprometre a
fer totes les passes per convèncer el govern quatripartit
que, amb el suport incondicional den Rosa, han decidit
tirar endavant les obres peti qui peti.
En el Ple de dilluns 4 de març, ja vam demanar a
lalcalde que convoqués un ple extraordinari per aprovar
suspendre linici de les obres i obrir un nou procés per
tenir en compte, també, les peticions dels veïns afectats
pel pagament de les mateixes. Com que lalcalde no
ho farà, txA i la CUP ja han convocat aquest Ple.

El POUM del segle!
El (des)govern dArgentona ha fet arribar als
grups municipals un petit text (dues pàgines) per
fer-nos creure que ha engegat el procés de redacció
del nou POUM que tant necessitem.
Volem explicar que durant el govern de tots per
ARGENTONA vàrem tenir dos grans problemes que
ens van impedir tirar endavant un nou Pla General.
El primer problema era leconòmic. Els ajustos que vam fer a les despeses eren tant durs que
fins i tot per aconseguir 1.000  havíem de rascar
a moltes partides. Gràcies a aquest esforç que es
va fer des de totes les regidories, avui podem gaudir
dunes finances municipals molt sanejades, però
aquesta situació ens va impedir aconseguir els
300.000 (aprox.) necessaris per redactar un nou
POUM.
El segon problema va ser el Sr. Armengol.
Tancat al seu despatx (més o menys com ara), no

va ser mai conscient de la imperiosa necessitat de
fer la redacció del Pla, i en dues ocasions es va
negar a fer lesforç necessari per reunir els diners.
Sembla que ara aquests dos problemes els tenen
resolts: El Sr. Armengol (alcalde per accident) ja
veu amb bons ulls fer un nou POUM; i les arques
municipals estan més plenes que mai. Sigui perquè
pugen els impostos o perquè, com que no fan res
tampoc no gasten, i del pressupost del 2012 els
sobraran uns 800.000.
Tot perfecte per començar, doncs? A nosaltres
no ens ho sembla. El problema que tenen ara és
més preocupant: Els falta empenta, dedicació (potser
il·lusió?), idees i capacitat de posar-les en pràctica.
Els dos fulls que ens han fet arribar recullen una
barreja de vaguetats i generalitats, sense cap
proposta concreta de treball, sense cap full de ruta
per planificar tot el procés. Diuen que hi ha dhaver

Tot pot començar amb un carnet de conduir!
Els regidors de lAjuntament no
haurien de gaudir de les subvencions que, ells mateixos, estableixen
i/o gestionen a les seves regidories!
En el Ple de febrer
tots per ARGENTONA
va presentar una moció
de reprovació a la
regidora del Pla de
Barri, Susana López (PSC), perquè
aquesta regidora es va aprofitar dun
curs subvencionat per lAjuntament,
adreçat a treures el carnet de conduir.
El curs es va portar a terme, al veïnat
del Cros, durant el passat mes doctubre
dins de les accions socials del Pla de
Barri, de la qual ella nés la responsable.
Vam preguntar al Govern si es va
fer loportuna publicitat a tota la vila de
lesmentat curs, ja que sabíem que
només shavien enganxat uns quants
cartells en el barri durant molts pocs
dies i no sen va fer difusió a la resta
del municipi. També vam preguntar si
anava dirigit només als veïns del Cros
o a tothom i quins eren els requisits
bàsics per poder gaudir del curs.
Cap pregunta va ser contestada amb
la propietat deguda. Una de les excuses
va ser que havien quedat places lliures
doncs haver fet més publicitat! Estem
segurs que alguna persona que ho
necessitava no sen va assabentar! Una
excusa pitjor, dita per lalcalde al final,
el curs tampoc no li havia servit de res!
Serà possible?
Va quedar en evidència que la
regidora Susana López es va beneficiar

inadequadament dels avantatges del
curs. Tampoc no era nou, ja que lestiu
passat va aprofitar-se dunes activitats
infantils subvencionades i amb places
comptades! Hi ha hagut ajuntaments
que per temes similars han obert
expedients sancionadors a funcionaris
municipals.
txA demanava que el Ple es definís
deixant clar que cap regidor o regidora
shauria de beneficiar davantatges i
subvencions del mateix Ajuntament.
Van votar en contra! Lamentablement
i patèticament, tots els regidors estan
dacord en aquesta mena de xupar del
bote, excepte el de la CUP que no hi
està en contra. Això és
el que van manifestar
en el ple! Així són la
gent dels partits polítics!
Comencen per aprofitar
un xollo, perden el Nord
i sacaba on sacaba!

Mal regust ens
queda! Ens fa entendre
per què, cada cop més,
els ciutadans malfiem
de les classes polítiques
que saprofiten del fet
de ser-ne, és hora de dir: prou!

Darrera hora
ens quedem de pedra!!!

Com hem vist, al ple de febrer troben
normal i natural que els regidors
saprofitin dels avantatges que gestionen.
No us ho perdeu: al ple de març ens
sorprenen amb una moció per a la regeneració democràtica i la lluita contra la
corrupció!
La moció la presentaven els socialistes, amb el suport dERC, lEntesa i el
regidor Uribe (tot un model al respecte!)...
CiU no la presentava.
Res... que vam quedar de pedra!

Què és un Pla de Barri?

És un projecte dintervenció integral per a regenerar àrees urbanes que
mereixen atenció especial, segons la Llei 2/2004. El Pla de Barri es basa en un
conjunt daccions que van des de la gran intervenció urbanística fins a petites
obres de microcirurgia vial; des de la rehabilitació dimmobles i/o zones comunes
daquests, fins a accions de sostenibilitat ambiental.
A part de les obres, els Plans de Barri proposen tot un conjunt daccions
destinades al benestar social, la dinamització econòmica, el desenvolupament
personal, la cohesió social i cultural, la igualtat doportunitats, etc.
Per a desenvolupar aquests objectius socials es porten a terme moltes accions
formatives, perquè la formació és la base per a poder tenir més oportunitats, tant
laborals com personals.
Una de les accions previstes per al 2012 al Pla de Barri del Cros va ser
un curs per a obtenir el carnet de conduir.

participació i que sha de fer amb criteris socials i
de sostenibilitat. Diuen que sha de protegir el marge
esquerre de la riera (que pot ser no ho vam protegir
ja durant el passat mandat? que potser ha canviat
el Pla Territorial Metropolità?). Parlen de millorar
les urbanitzacions i de creixement vegetatiu... Els
tòpics de sempre per a cap discurs nou!
Mirin Srs. del govern, tot això està molt bé, però
el primer que haurien dhaver fet és convocar el
Consell de la Vila i explicar-ho. Activar els consells
de territori i fer-los partíceps. Reunir als grups
municipals i consensuar un pla de treball. El nou
POUM lhan de redactar un equip de tècnics, i una
de les decisions més importants és decidir quin
perfil es busca i per quin model de treball sopta.
Daixò se nha de parlar molt abans! Com tenen els
plecs de clàusules per iniciar el concurs? Volen
que en parlem daixò o no? Quin calendari tenen

previst, si és que en tenen? Mentre engeguen la
part més burocràtica del procés (ens temem que
es quedin aquí), per què no iniciem el debat sobre
lurbanisme del s. XXI per tal de fer-lo arribar als
nostres vilatans? Per què no comencem escalfant
motors tot convidant la societat civil dArgentona
per a preparar-nos (tots) per un procés que serà
llarg, però que sobretot volem que sigui
engrescador?
Aquest és el gran repte, aconseguir engrescar
als vilatans i mobilitzar-los. I és per aquí per on sha
de començar!
I un prec al govern: Al ritme que van, que vagin
en compte que el que volen que sigui el POUM
del s. XXI no es converteixi en el POUM del segle!

Menteixen i difamen per si alguna cosa en queda
Deu fer un any que el govern
municipal va trobar un entreteniment.
Enlloc de treballar de valent per al
poble (que per a això hi són) es van
lliurar a una mena de ludopatia
anomenada obrir expedients
informatius. Ara mateix, que nosaltres recordem, en van obrir 5.
Lexcusa? Investigar les accions de
tots per ARGENTONA a partir de
les infúndies obsessives del cap
calent del Rosa (soci necessari).
Així doncs, i durant mesos, es
van perdre hores de feina de la
secretària municipal, de tècnics i
administratius, i daltres persones
que van haver de passar a declarar
a lajuntament.
Mentrestant i aprofitant lavinentesa, tant als plens, com a la ràdio i
a les revistes municipals, vinga a

la mentida que van dir
Al desastrós butlletí PAM al DIA
el govern va publicar això:
ST MIQUEL DEL CROS

Pla de Barri del Cros... shan detectat algunes
irregularitats que sestan investigant a través
dun expedient informatiu per tal de depurar
responsabilitats i actuar en conseqüència.

Al Cap de Creus el PSC va
escriure això:
obrir expedients informatius per esbrinar
les responsabilitats sobre les irregularitats
detectades[...] del Pla de Barris del Cros,
on shan detectat factures que no
responen a la realitat.

publicar les suposades irregularitats
com si fossin una veritat real. Aquí
shi van apuntar tots, a acusar txA,
sense saber ben bé de què, sense
proves ni res semblant, només parlar
per parlar (qual Sálvame) a partir
dels deliris del malalt ja esmentat.
Un exemple del publicat el
mostrem a baix. Es va dir en un Ple
que la regidora del Pla de Barri de
txA havia pagat factures de dues
unitats dobra quan només se
nhavia fet una, segons certificació
del tècnic municipal.
Les tertúlies del divendres a la
Ràdio es van convertir en el joc dels
disbarats, a veure qui la deia més
grossa. Sense saber què parlaven
satrevien a dir: ha fet una obra i
lha pagat dues vegades! on són els
diners? delicte! a la foguera!

Amics lectors, després dhaver
declarat 7 persones, haver omplert
80 folis de literatura administrativa
(amb les hores de personal que això
implica), sacaba la gran investigació.
Al requadre gran de sota en
reproduïm conclusions.
Un aclariment perquè us hi fixeu
bé: les dues unitats dobra eren
dos interruptors dun quadre elèctric!
Bé, en realitat només un interruptor
bipolar! Es veu que el concepte bi
sabrevia 2x i això va motivar lerror
dinterpretació del tècnic.
Així és com acaben totes les
grans denúncies del Sr. Rosa. Res!
Tot són al·lucinacions! Però fa vergonya veure com els altres 12 regidors
(CUP inclosa) saprofiten de les
mentides daquest senyor per
difamar-nos. Així ens volen anul·lar?

la veritat que, encara, no han volgut reconèixer

S.O.S. Museu del Càntir S.O.S.
El 12 de novembre de 2012,
es va aprovar el Pressupost del
Museu del Càntir per a lany
2013. Es va aprovar en un tristras a la sessió de la Junta del
Patronat.
Ningú del Patronat no va
presentar cap esmena ni cap
alternativa al pressupost. Ningú,
llevat del representant de tots
per ARGENTONA! En Pep Cuxart
va presentar un informe amb
diverses propostes per a reduir
despeses i augmentar ingressos
que va ser escoltat però
menystingut. Ningú més del
Patronat va dir res i el pressupost
es va aprovar per assentiment.
Si mireu el resum del
pressupost, es por observar que
les despeses de personal queden
compensades amb laportació de
lAjuntament. És la voluntat
política de lAlcalde i el regidor
president del Patronat, garantir
així els sous del personal del
Museu, com també tenen
garantits els sous del personal
de lajuntament.
Respecte a lEscola de
Ceràmica, diuen que és
autosuficient: tant costa, tant
ingressa.
Les demés partides són
deficitàries, quedant tot en mans
de la botiga del museu per a
cobrir despeses. Això vol dir que
si no es venen tots el càntirs
previstos per al 4 dagost i la
botiga no ven tots els articles
(clauers, càntirs, samarretes,
llibres, cava etc) que hi té a la
venda, el resultat dels comptes
del Museu seran altre cop xifres
vermelles, com els darrers anys
LAjuntament haurà de seguir
abocant-hi diners!!!
No shi val a dir que la majoria
dajuntaments aporten el 80%
del pressupost dels seus museus
i que el dArgentona només hi
aporta un 45%. Per aquesta regla

PRESSUPOST 2013
INGRESSOS DESPESES
aportació ajuntament
143.000 138.838
personal fix
entrades i altres ingressos
5.125 28.798
despeses de gestió
exposicions i altres
10.940
9.310
exposicions
escola de ceràmica
73.932 73.771
escola de ceràmica
festa càntir/fira ceràmica
14.245 18.400
festa càntir/fira ceràmica
botiga museu
47.665 25.790
botiga museu
TOTAL
294.907 294.907
TOTAL

de tres, tenim un 35% per seguir
dormint a la palla.
A més, hem de tenir en
compte que mercès al caprici de
la senyora secretària municipal,
el càntir de lany sha de vendre
a preu taxat! Aquesta experta en
finances ha decidit (i el govern
ha claudicat com sempre fa amb
ella) que els càntirs només es
poden vendre a preu de cost! És
a dir, els càntirs esdevenen un
element dissociat del Museu i ja
no poden ajudar a finançar-lo!
Inverosímil!
En resum, un any més a patir,
pendents del que es vendrà els
dies de Festa Major.
Cal prendre altres alternatives
de futur, buscar, canviar, i si cal

enfrontar-se amb el sistema
actual per tornar el Museu al nivell
de tranquil·litat que necessita. El
Patronat no pot seguir refiant-se
només de lajuntament. Què
passarà quan no hi hagi el
compromís de lalcalde i del
president del Patronat?
Entreu a www.museucantir.org
consulteu els diferents productes
de la botiga, que podreu comprar
com a regals. Aneu a visitar la
botiga del Museu, de ben segur
que trobareu quelcom per cada
ocasió. Fins i tot hi trobareu
cassoles de fang.
Amics, ara més que mai, el
Museu us necessita! Visiteu-lo,
porteu-hi les vostres amistats!

per què diuen participació
quan és manipulació?
El govern de tots per ARGENTONA va crear la primera
regidoria de participació ciutadana a Argentona. Vam elaborar
el Pla Director de Participació, vam crear el Consell de la
Vila i vam iniciar la redacció del Reglament de Participació.
Això ho vam fer conjuntament amb nombrosos vilatans i
vilatanes que hi van voler participar, tant a nivell individual
com en representació dentitats. Tots els grups municipals hi
van ser convidats i va ser dagrair la participació dERC durant
tot el mandat i la del PSC a la segona part. Hi van haver
absències sorprenents, com la de lEntesa (a loposició) i la
de CiU (al govern), ambdós grups només van participar a la
recta final del Consell de Vila (quan ja sacostaven les
eleccions).
Creiem que des de la regidoria es va generar una dinàmica
de consens que va prosseguir a partir del juny de 2011 amb
el nou regidor, Vador Casas (PSC). Des de llavors sha constituït
el Consell de Vila i sha acabat la redacció del Reglament...
però... Però crear reglaments i constituir òrgans de participació
només és una part, no pas el tot! La participació és un procés
daprenentatge col·lectiu. La teoria, més o menys, la coneixem,
però i la pràctica?
Què ens ofereix lactual govern com a experiència de
participació? Hem de recordar que el regidor Vador Casas,
des de loposició, es va fer un fart dalliçonar-nos sobre formes
i tempus... renoi! què diferent és ser a loposició o al govern,
oi Vador?
Quan es portarà al Ple el Reglament de Participació?
A loctubre el vam deixar llest, crèiem!
Quan es tornarà a convocar el Consell de la Vila? No
hauria dhaver-se reunit per a parlar del POUM? Potser
hauríem elaborat un document menys carrincló per al POUM
del segle XXI que aquella cosa naïf que han passat als grups
municipals!
Quan es convocaran els consells sectorials de Medi
Ambient i dUrbanisme? Ja sabem que el Sr. Móra és anticonsells perquè, xulo com és, no troba ningú prou vàlid (només
valen ell i els del seu col·legi professional!)... però... Sr. Casas,
com explica des de la regidoria de Participació que el seu
govern no convoqui consells sectorials?
La reunió de poble 2013 ja shaurà fet quant aquest
butlletí surti al carrer. Allà, segur, ens tornaran a parlar del
procés de participació per fer canvis a la recollida de la
brossa. Llavors, segur, sentirem vergonya que algú ens vengui
garses per perdius, amb tota la cara dura, i es quedi tan panxo.
Aquell procés va ser una enganyifa en ell mateix i en el paper
que, suposadament, havia de jugar-hi el Consell de la Vila.
Una bona oportunitat perduda.
Nosaltres en diem manipulació perquè dels vessants
quantitatiu/qualitatiu del procés, primer ens van vendre que
la qualitat estaria per sobre de la quantitat. I, a la vista que
els resultats qualitatius no els ajudaven, la quantitat va passar
per davant de la qualitat. I els membres del Consell de la Vila,
com a convidats de pedra. Lleig, molt lleig!

La veu de la nostra gent:

Anna Gratacòs i Nou
Els nostres nens:
Un tresor
fràgil.
Reflexions
envers
leducació
Sabeu quina és la sensació destar dins
lescola a primera hora del matí, obrir les
portes i que entri un esclat dalegria i vitalitat?
Són els nostres nens!
Sabem que el desenvolupament infantil, és un
procés extraordinàriament complex. Aquest procés
està relacionat amb la maduració neurològica i cognitiva,
així com amb lestructuració emocional i mental.
A més de la genètica, serà lambient i el conjunt
dinteraccions que el nen estableixi amb el seu entorn
el que acabarà definint el seu desenvolupament.
A partir daquestes interaccions, governades des
del cervell, els nens van madurant les àrees de
desenvolupament (pensament operatiu, planificació i
comunicació). Al mateix temps, van adquirint habilitats
i es van convertint en persones diferenciades de la
resta.
La construcció de la identitat està lligada a la
interacció amb els altres i a lempatia, imprescindible
per a una socialització satisfactòria.
No nhi ha prou amb estar ben alimentat i créixer
en absència de mals tractaments; cal que les figures
paternes estableixin un vincle afectiu suficientment
bo. Els pares realitzen un procés de mirall de totes les
habilitats que va adquirint el nen. I lescola, com a
element socialitzador i transmissor de cultura, hi juga
un paper bàsic.
Els nens estimen i volen ser estimats per
tots
Sembla que el senyor Wert desconegui aquests
principis tan fonamentals. A Catalunya volem diversitat
i inclusió a lescola. En 35 anys descola democràtica
hem avançat i no volem anar enrera. No permetrem
que es destrueixi la nostra llengua.
tots per ARGENTONA i la major part dels catalans
volem seguir amb la nostra escola catalana. Senyor
Wert no creï més conflictes i possibiliti acords per viure
en pau. Treballi amb les realitats de les comunitats.
Senyor Wert; no pot privar els nostres nens de la seva
llengua que els vincula a la seva cultura.
Els nens són un tresor i cal cuidar-los.

Lase den Rosa

(altrament dit: mentre hi hagi ases,
sempre hi haurà qui vagi a cavall!)

A final dany, deien a la ràdio: -Pep Masó estén la
mà a Convergència i Unió
En la darrera entrevista de lany, ha llençat un missatge
a lalcalde dArgentona. Tot i desaprovar la seva tasca
de govern i el pressupost del 2013, Masó ha estès
la mà a Ferran Armengol en considerar que CiU
no pot continuar governant amb el suport del
líder dAgrupació Argentona, Fèlix Rosa.

regidor que fa anar de corcoll tot lajuntament i que,
amb el seu discurs primari i carrincló, entortolliga els
seus interessos de bleda assolellada i empastifa a tort
i a dret per tal dengallofar tothom.
Lalcalde va poder comptar amb el vot daquest regidor
tot escoltant que, malgrat votar a favor dels
pressupostos, els impugnaria
a la sindicatura de comptes
perquè estaven mal fets. Ja
arriba a ser gros, això, eh?
Com és possible que el
Sr. Armengol sen vagi a dormir
tranquil després de cada ple?
Com pot viure lligat de
peus i mans i que li
pugin a lesquena dia
sí, dia també? A cada
vomitada dialèctica
que fa el regidor
sembla que es deixi
entabanar per les
seves exquisideses retòriques, fent
tot lefecte que els rols
dalcalde i regidor estiguin
invertits. Aquesta és la renda a
pagar per ser alcalde a qualsevol
preu.
A tothom, menys a lalcalde, pel
que sembla, ens embafa una
espècie de vergonya aliena quan
veiem aquestes situacions
extremes de dependència. Tot el
poble sadona que el regidor del que parlem és qui
laguanta en el càrrec. Però, alerta, que la forca també
és la que aguanta al penjat.
Per això li recordem al Sr. Armengol el subtítol
daquest escrit per si de cas, mai no shavia fixat amb
el significat daquesta dita.

Aquest article vol ser il·lustratiu del quadre
vergonyós que sempre presenten els plens de
lajuntament. Sobretot, per a aquells vilatans
i vilatanes que mai no hi assisteixen
personalment i els escolten per la
ràdio.
Ens centrarem en el Ple on, aquest
govern de fireta, va poder aprovar els
pressupostos per al 2013.
Tal com diu CiU en lencapçalat del
seu article en el Cap de Creus 117,
lesmentat ple va passar sense pena
ni glòria. Tenen tota la raó! Ells
mateixos sautoqualifiquen de peix
bullit ja que són els responsables
directes de la pena. Hauria de ser
lalcalde el digne conductor que
hauria dimprimir categoria, rigor i
veracitat al que sestava debatent.
No és així, ja ens hi té acostumats.
No fa la talla que se li suposa i
aquesta és la veritable pena nostra.
Un cop exposades i debatudes les diferents
partides del pressupost, el govern no va escoltar ni mica
el que tota loposició i, especialment el grup de tots per
ARGENTONA, li proposava per a millorar-los. Els van
aprovar gràcies al vot daquell regidor que sempre
borineja pels despatxos i cofurnes de lajuntament, tot
ensumant suposats rastres de podridura (efluvis que,
realment, només emanen del seu propi cervell). Sí, aquell
Pots col·laborar amb
tots per ARGENTONA,
de forma anònima o
personalitzada, ingressant
el teu ajut al compte
2100-0354-16-0101102295
de la Caixa

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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ES BUSCA
Oficina dAtenció
Ciutadana

dins les dependències municipals!

qui la trobi que ens avisi
Nosaltres hem buscat
al sòtan, a la planta baixa,
al primer i segon pis
i no lhem trobat!

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

u!

No

www.totsperargentona.cat

