Amb valors, Som-hi!
Al cap d’una setmana de la celebració de les eleccions
municipals hem d’explicar la nostra posició i les accions que
des de tots per ARGENTONA hem dut a terme durant aquests
dies tan intensos.
Amb la confiança que els electors ens vau donar (29’34% dels
vots i 6 regidors) i que ens va situar com la força més ben
valorada per tercera vegada, vam iniciar, l’endemà mateix, els
contactes amb la resta de forces polítiques per tal de reunirnos amb totes elles, sense excepció, i posar en comú el nou
escenari polític i les opcions de govern que es plantejaven.
Just ahir, dilluns 1 de juny, vam acabar aquesta primera
ronda havent-nos entrevistat, per ordre cronològic, amb ICV,
CUP, PP, ERC i PSC. Estem convençuts que haver parlat amb
totes les forces és important, tot i que amb algunes hi tenim
menys coincidències ideològiques o menys proximitat al
tarannà dels seus representants. Però és la nostra obligació,
com a representants d’un poble divers, tenir-hi bona relació
perquè, com dèiem en campanya, les persones són el primer.
En totes aquestes reunions la nostra posició i exposició ha
estat clara, positiva i franca. Hem explicat quina era la nostra
lectura de les eleccions i quina la nostra aposta i prioritat a
l’hora de formar govern. I ho hem fet sense subterfugis,
oferint diàleg i transparència a tothom i apostant per un
govern que, al nostre entendre, és el que les urnes demanen:

TxA i CUP, les dues forces polítiques més ben valorades per
la ciutadania.
Creiem fermament que aquest és el millor govern per
Argentona, perquè tindria una energia com cap altre, una
transversalitat inigualable, i una capacitat de mobilització com
fa molts anys que no es veu. Però també, i sobretot, perquè
seria un govern que posaria els valors de la coherència,
l’honestedat, el servei, la il·lusió i el respecte per sobre
d’altres interessos. I en aquest procés de construcció del
millor govern hem apostat, i així els ho hem dit, per inclourehi necessàriament l’Àngel Puig, d’ ICV. Així ho creiem perquè
tots per ARGENTONA donem valor a l’actuació que la CUP i
ICV han tingut en el darrer mandat i en els últims mesos.
Hores d’ara, cap de les forces polítiques ens ha donat resposta.
tots per ARGENTONA seguirem treballant els propers dies, tot
esperant que tothom clarifiqui la seva voluntat i posició.
La setmana vinent convocarem una assemblea oberta per
donar més detalls de les negociacions i oferir un bon govern
per a Argentona. Si l’aposta per aquest govern no acabés
fructificant, la gent de tots per ARGENTONA serem capaços
de tirar-lo endavant en solitari, reforçant, encara més, aquest
esperit de col·laboració i transparència amb tothom. Amb
valors, som-hi!
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