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Diumenge 8 de març
12 del migdia al Saló de Pedra

Assemblea oberta
Proposta deixos bàsics del programa electoral
Proposta de candidatura
Validació de programa i llista electoral

Som-hi!

Som-hi!
Ja han passat quatre anys
des de les eleccions del 2011
en les que els vilatans ens
tornàreu a fer confiança per
governar lAjuntament. Els
partits, però, ens van negar
aquesta possibilitat amb un
pacte de govern a quatre
bandes que no ha donat cap
dels fruits que prometien (amb
lexcepció daquests últims dos
mesos que ens han posat el
poble potes enlaire).
Ara, però, no volem fer una
crítica de la gestió daquest
govern. Tenim feina, molta
feina, i la nostra actitud és la
de mirar endavant, com ha estat
durant aquests quatre anys.
Mirar endavant i fer propostes
per construir lArgentona que
volem i consolidar el projecte
de tots per ARGENTONA que
creiem continua essent tant o
més necessari.
I és aquest projecte el que
us volem presentar durant les
properes setmanes:
-a lassemblea del dia 8
de març,
-a la inauguració del local
electoral,
-a les taules que posarem
al carrer,
-als fulls informatius que
us fem arribar a casa...
Ens presentem davant vostre
amb laval de la feina feta

Som-hi!
durant els darrers quatre anys
a loposició i també la que
vàrem fer al govern entre el
2007-2011; amb una gestió
propera al ciutadà, transparent, eficaç i prioritzant el
bé comú.
tots per ARGENTONA no fem
volar coloms: el que us
proposem ja ho hem fet, i ara
ens cal la vostra confiança per
continuar el camí i millorar-lo.
Per seguir fent tot això, i ferho millor, necessitem el vostre
aval.
tots per ARGENTONA som
una agrupació delectors, que
trenquem el monopoli dels
partits en la política, sense més
aspiracions que el bé comú i
lesperit de servei i unes
ganes enormes dacostar la
gestió municipal al ciutadà i
construir entre tots lArgentona
davui i de demà.
I precisament per ser una
agrupació delectors la llei
ens obliga a recollir moltes
signatures (mínim 500) per
poder-nos presentar. Aquesta
vegada, però, no caldrà que
anem a signar davant de notari
o davant de secretaria de
lAjuntament com els altres
anys, ho podem fer al nostre
local o a les meses que posarem
en diferents indrets del poble.
Els haurem de recollir tots
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Som-hi!
entre el dies 1 al 10 dabril,
i si no ho aconseguim no ens
podrem presentar.
Nosaltres assumim el repte
amb molta il·lusió i amb forces
renovades. Veniu, col·laboreu,
doneu-nos suport, aporteu les
vostres idees, impliqueu-vos i
el futur que construirem serà
millor.

Som-hi?
Som-hi!

NOVA
SEU
ELECTORAL:
Carrer Gran, 25
(antic can Papó)
Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
txacomunicacio@gmail.com

www.totsperargentona.cat

