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El 9N ens hem
de fer escoltar

Diumenge 23
de novembre

El diumenge dia 9 de novembre, si a última hora el
govern i loposició del parlament espanyol no troben
una nova argúcia antidemocràtica per impedir-ho, tots
els ciutadans de Catalunya tindrem loportunitat dopinar
sobre el futur que volem. I si no és el 9N serà en una
altra data, però tard o dhora estarem cridats a decidir
quin país volem.
I qui pot negar-se a donar lopinió? Qui pot trobar
malament que governs, partits o polítics preguntin als
seus ciutadans sobre un tema que els preocupa? Només
ho poden voler aquells a qui interessa que res canviï;
aquells que no volen que els ciutadans siguin partícips
i corresponsables de les decisions polítiques; aquells
que volen fer la política des dun despatx, ja sigui de
Barcelona, de Madrid o de Brussel·les.
El dia 9 de novembre, doncs, hem de decidir entre
donar la nostra opinió, sigui la que sigui, o cedir a les
amenaces i callar. Hem de triar entre sortir al carrer i
fer fort el poble o quedar-nos a casa i veure per la TV
el que passa. Hem descollir entre un model de país que
compta amb nosaltres o un altre model que diu estimarnos tant que no ens deixa votar.
Davant daquesta situació, per a nosaltres, persones
compromeses amb Argentona i el projecte de Tots per
Argentona, no hi ha color. Ens decantem clarament per
la democràcia, pel dret a decidir, pel debat i la
confrontació didees, pel respecte a la pluralitat, per
exercir els nostres drets com a ciutadans i per refusar
les amenaces. És una qüestió de principis i a tots per
ARGENTONA els tenim molt clars. La democràcia és un
camí que només es pot recórrer en un sentit, que és el
de laprofundiment, la millora, lampliació, la consolidació...
i encara més quan una àmplia majoria de la societat ho
reclama.
Ara, doncs, ens toca a nosaltres, els ciutadans i
ciutadanes, fer un pas endavant, sortir al carrer i votar.
És el nostre dret, però també és el nostre deure envers
la societat.
I els partits polítics, després, farien bé demmirallarse en la unitat que la societat ha demostrat aquests
darrers anys. Perquè el repte que tenim plantejat no el
resoldrem aplicant les mateixes polítiques que fins ara.
Caldrà molta generositat per part de tots, i esperem que
polítics i partits estiguin a lalçada del moment i també
del futur que ve, perquè els ciutadans ja no ens
conformarem amb les molles, voldrem el pa sencer!

12 del migdia al Saló de Pedra

Volem votar!

Assemblea
oberta
tots per ARGENTONA és un procés de
construcció col·lectiva en el qual shi
pot implicar tothom.
Amb la participació activa dels
ciutadans que ho vulguin podem
continuar articulant un equip humà
il·lusionat, preparat i treballador per
governar Argentona els propers
quatre anys.

a
a
p
i
c
i
!
t
a
r
e
a
l
p
b
m
e
s
s
a

l

Vine i participa-hi!
En acabar, hi haurà un petit refrigeri

Tardor 2014. Manifest
1. tots per ARGENTONA ha de continuar treballant
perquè Argentona tingui un bon govern.
Els governs locals han de ser formats per persones
properes, assequibles, honrades i treballadores. A
labast dels ciutadans i que transmetin confiança,
per tal daconseguir la màxima implicació i eficiència
en la gestió del dia a dia.
2. Participar en la política municipal és un signe
de normalitat i de salut democràtica
Que els ciutadans diguem el que pensem i el que
veiem respecte del què es fa en la gestió del que
és públic, és el millor símptoma per a fer dArgentona
un bon petit país per viure-hi, reforçant la solidaritat
tot fugint de lindividualisme.
3. tots per ARGENTONA ja forma part del canvi
en lestil de governar, però va quedar estroncat
fa quatre anys amb els pactes excloents dels
partits tradicionals.
Cal superar, sobretot a nivell local, lactual estructura
política basada ens els partits tradicionals, caminant
cap a organitzacions de ciutadans obertes,
transversals i plurals.
4. Per a nosaltres és un orgull ser-hi i seguirem
treballant amb humilitat i fermesa per convertir
el desig de molts ciutadans en la realitat de
tenir, novament, un bon govern per a Argentona.
Estem convençuts que una bona societat es
construeix amb la participació activa, valenta i
corresponsable del màxim nombre de ciutadans.
5. La corrupció no té res a veure amb el País
i amb la Política; només té a veure amb una
mala manera de fer de diversos polítics, que
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utilitzen els nostres recursos públics, per a
enriquir-se.
Rebutgem que de la política sen faci un ús interessat
o partidista, volent esborrar la feina, lesforç i la
dedicació de moltes persones que es comprometen,
dia a dia, en fer possible una societat millor.
6. Vivim especials i interessants moments de
canvis socials a Catalunya que demanen
incentivar el debat i la reflexió serena,
conscients que, com a ciutadans, tenim el dret
de participar tant en la vida social com política.
Estem compromesos amb tots per ARGENTONA,
amb el ferm propòsit de seguir amb lexigència
davançar en el camí de transformació política per
fer una Argentona de tots i per a tots. Apostem
decididament per la gestió econòmica amb
transparència total.
7. Cal que ho fem tots plegats.
Iniciem la tardor fent una crida a tots els argentonins
i argentonines, a participar en la concreció didees,
suggeriments i projectes que recullin les inquietuds
i necessitats col·lectives elaborant una bona
proposta electoral, tot escollint un bon equip de
persones per governar Argentona en els propers
quatre anys.
Ho signem: Míriam Agama, Caterina Alsina, Assumpta
Boba, Florenci Calpe, Montse Capdevila, Raimon Català,
Adrián Cayetano, Anna Cerrada, Xavier Collet, Pep
Coma, Joan Culubret, Pep Cuxart, Hugo Estévez, Jaume
Freixas, Maite González, Anna Gratacòs, Jaume Itchart,
Mercè Jorro, Joaquim Julve, Pep Masó, Montse Matas,
Emili Olivas, Joan Rabassa, Mercè Rabassa, Pau Rosselló,
Juli Sanmartín, Ramon Teixidó, Eusebi Traby, Enric Ureña,
Jordi Ventura, membres de la Coordinadora de txA
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Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
txacomunicacio@gmail.com

www.totsperargentona.cat

