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Obrim lescletxa
Us presentem lescletxa, el número 30 del full
informatiu de tots per ARGENTONA. Fins ara el
nostre full, que des de fa 9 anys us repartim casa
per casa, no tenia nom. Amb aquest canvi volem
consolidar, no només aquest mitjà dinformació,
sinó també tot el projecte polític que hi ha al
darrere.
Una escletxa és, segons el diccionari, una
obertura estreta entre dues peces que no ajusten
bé, i també obertura estreta per on pot passar
laire, laigua, la llum. En un altre sentit, una
escletxa és el primer que es veu quan sha de
produir un trencament. Totes elles són una bona
explicació del nostre projecte.
Sense el trencament evident entre política,
partits i ciutadania, tots per ARGENTONA no hi
seria o no hauria tingut el suport que ha tingut
en les tres eleccions a les que sha presentat. Si
els partits haguessin sabut escoltar al poble fa
9 anys, txA no hauria nascut. Si els partits
estiguessin presents en el dia a dia dArgentona
i fessin arribar les seves propostes a la ciutadania
encara que no sigui campanya electoral, txA no
seríem necessaris. Si els partits no tergiversessin
el sentit de les paraules amb grans proclames
per captar els vots però pactant amb qui sigui
per obtenir el poder, txA no hauríem guanyat
totes les eleccions. Si els partits no utilitzessin
Argentona per marcar territori i alguns no

utilitzessin els partits per escalar començant
per Argentona, txA no es faria cada dia més forta.
Però malauradament això passa. I a Argentona
sembla (potser només ho sembla) que els partits
volen excel·lir en aquests (des)propòsits. Any rere
any, elecció rere elecció, sesforcen en demostrarnos que lúnica lògica que segueixen és la del
poder. I tant és si són dun costat o de laltre, si
són grans o joves, si són nous o gats vells, tots
els partits fan la mateixa (vella) política de sempre.
I vet aquí lescletxa. I vet aquí tots per
ARGENTONA. I ara tenim més força que mai per
dir que som lúnic projecte trencador de debò,
transversal, transparent, popular, honest i coherent.
Lúnic projecte que pot trencar el monopoli que
els partits tenen de la política. Vilatans al servei
de vilatans, sense intermediaris ni comissionistes.
Per això no ens volen, ni ens voldran mai. Ho
tenim molt clar. I les excuses que donen són quasi
infinites. Però la realitat simposa i és la que és.
I lescletxa es fa cada cop més gran. I el projecte
de txA té cada cop més sentit i es fa més necessari.
Perquè és per lescletxa per on hi pot passar laire,
laigua i la llum.
Que lescletxa trencadora sigui, també, una
escletxa desperança. Ajudeu-nos a fer-la més
forta i gran. Participeu del projecte de tots per
ARGENTONA, és obert i inclusiu. Aporteu-nos el
vostre punt de vista venint a les reunions.

Fragments del discurs den Pep Masó en el Ple de Constitució del nou Ajuntament
- 1517 persones i daltres que a lhora demetre el seu vot no el feien contra txa sinó a favor duna nova
manera dentendre la política, es tornen a plantejar per què anar a votar si després els tics dactuacions
difícils de comprendre fan que aquells qui han tingut la major confiança es vegin relegats a no poder
formar el govern?
- No és possible construir veritables alternatives de govern rupturistes i profundament renovadores quan
es tiren endavant pactes justament amb aquells mateixos partits que shan criticat durant la campanya
electoral.
- Si tan diferent es volen fer les coses, no caldria preguntar-se per què tan semblant sestà fent tot plegat?
- Canvi i ruptura són paraules que caldria acompanyar de gestos nítidament inequívocs que permetin
diferenciar la nova política de la vella.

La nostra gent... Els nostres regidors
El 24 de maig, dia de les eleccions municipals, el poble va escollir que dentre els
disset regidors que havien de conformar el Consistori de lAjuntament dArgentona,
sis fossin de tots per Argentona, això vol dir el 35%, més duna tercera part.
Malgrat tot, els tripijocs dels partits polítics, com aquell que no vol la cosa..., van fer
que estiguem a la proposició.
La seqüència dels esdeveniments va ser espectacular, no en donàvem crèdit... Va
ser com els (ara sí) «trilerus» de les rambles, que no te nadones i en un tres i no res
et prenen el número.
Però deixem-ho córrer, això ja és passat...
Aquí us els presentem, sis regidors en essència: aire, aigua, terra i foc.
Compte no us cremeu!
LAssumpta Boba i Caballé és geògrafa de
formació, cartògrafa de professió i estudiosa del
creixement urbà. El seu pas per lAjuntament la
va convertir en experta en brosses i en un referent
de valentia política. Va instaurar a Argentona la
recollida porta a porta amb cost per generació
amb un èxit rotund, trencant estadístiques de
les que ara se naprofiten altres i sense cap cost
electoral. Entusiasta i meticulosa, és un cervellet
ambulant. Li encanten les històries, sobretot les
dArgentona, i té una memòria delefant per
recordar fets i detalls si els ha viscut o li han
explicat. Li agrada fer codonyat i melmelades de
tota mena. Sempre ha recollit gossets per mascota,
ara té en «Camilo», un petit gran cridaner amb qui
li agrada passejar cada vespre.
L'Eusebi Traby Ysalgue és titulat en Graduat
Social i fa anys que treballa en gestió de recursos
humans. Expert en hisenda i recursos humans,
els pressupostos els quadra al cèntim. Exigent i
perfeccionista, al grup costa trobar un forat
econòmic per extres o capricis. Fa una escalivada
i una truita de patates boníssimes i la seva afició
preferida és criar tomàquets al seu jardí sota el
sol mediterrani, però sobretot menjar-sels després
amb la Glòria acompanyats dun bon arròs i un
bon vi blanc fresc sota la pèrgola...
La Matas, Montse Matas Oliveras, es considera
afortunada, és biòloga i treballa de biòloga (la
frase us costarà tornar-la a sentir o a trobar escrita).
Treballa com a tècnica dADV, una feina molt
específica que consisteix en laplicació de tècniques
de control biològic de plagues d'insectes en camps

de conreu dels pagesos del Maresme. Una feina
apassionant que exerceix des de fa catorze anys
i a la que no vol renunciar per la política, però sí
que mira de compaginar-ho. A més de la feina, li
agrada pujar muntanyes molt altes (tot i que té
vertigen), llegir, cuinar, menjar bé i beure un bon
vi. Daspecte seriós i esquerp, no en feu ni cas,
quan agafa confiança és pallassa i fins i tot
divertida. Com a aficions: llegir, sortir a pasturar
amb el Nur (el seu gos color crema de cinquanta
quilos), i cuidar la família i els amics, pels que
necessitaria una altra vida per dedicar-hi.
Per tercera vegada, des de la fundació de Tots per
Argentona, en Pep Masó Nogueras ha encapçalat
la candidatura amb tot el suport dels companys
que lintegren, i per tercera vegada hem tingut el
suport més ampli per part de la ciutadania
argentonina. És evident que en Pep no passa
inadvertit per molts argentonins: és una persona
que desperta passions, ja siguin destimació o
danimadversió, probablement per la seva
capacitat de treball, el seu tarannà de líder i les
seves indubtables capacitats socials. És una bèstia
de treballar!
Els del partit de la CUP, després de les eleccions
municipals, posaven com a motiu principal per no
pactar amb Tots per Argentona la forta capacitat
de treball dels seus membres, tot i que això no
ho tenim escrit amb «llums i taquígraf», tal i com
ells mateixos proclamaven als quatre vents perquè,
a data davui, la transcripció de lacta on es va dir
això (dos mesos després de les converses), la CUP
encara no ens lha fet arribar.
Ara que, esclar..., com es poden atrevir a escriure

un argument com aquest per no pactar amb
nosaltres...?
A en Pep li agrada passejar pels carrers, passejar
per la Font Picant i, sobretot, sobretot, parlar i
escoltar els vilatans.
La Montserrat Capdevila Cañadas és empresària
en el món del lleure, leducació i la gestió esportiva,
tant privada com municipal. Bàsicament treballa
en escoles portant activitats complementàries,
extraescolars, menjadors, acollides matinals, casals
destiu, etc.
Part de la seva feina també consisteix en la gestió
d'instal·lacions esportives: recaptacions, gestió de
socorristes, manteniments, personal
dadministració, etc. Activista profunda del món
cultural del poble, està implicada en diverses
entitats locals com els Geganters. Dona conciliadora
i de tarannà afable, a part de treballar, també li
agrada caminar per la muntanya, nedar i respirar
profund, cosa que hauríem de fer tots de tant en
tant.
En Xavier Collet i Diví, és físic de formació i
professor de matemàtiques de professió. A banda
de la formació i de la professió, és un altre cervellet

ambulant que tot el dia barrina i ingenia. Té un
to de veu greu, molt greu, que imposa respecte,
i que, afegit al seu posat seriós, pels que no lhan
tractat ni el coneixen, fa basarda. Però ei... ni cas,
que dins hi ha un cor enorme i una capacitat de
treball incansable. Compte si passeu pel seu costat
els dies que està de broma: li agrada picar-te
lesquena pel darrera sense que te nadonis... Diu
que no té aficions, però està eufòric perquè aviat
es podrà complir un dels somnis de la seva
vida i al que ha dedicat molt de temps des de fa
trenta anys: veure el seu país, Catalunya, lliure.
Tota la seva història política està inspirada en
aquest anhel de llibertat...
Aquí us els hem presentat, pura essència. Si mai
us els trobeu pel carrer no dubteu a preguntar,
discutir, aclarir, refer... Però sobretot, sobretot, no
us deixeu emportar per la rumorologia, pel que
fan córrer, pel que diuen o deixen de dir o pels
comentaris de les xarxes socials. Qualsevol dubte
pregunteu-nos-ho, sense basarda, que a banda
de fer política, malgrat el desprestigi de la política,
som bones persones i molt, molt treballadores
que no hem fet res mal fet, res de res.

Per fi tenim piscina

Després de quatre anys sense
piscina i ara amb una obertura
poc cuidada, sembla que tothom
es va conformant amb el que
tenim.
Lactual piscina no pot donar
el 100% del servei a la ciutadania
dArgentona. Lafluència massiva
de gent de fora, fa que els
argentonins i argentonines ens
haguem de desplaçar a piscines
properes degut a un tancament
daforament constant i a la
sensació dofec quan hi vas, enlloc daconseguir
serenor, tranquil·litat i relaxació. Això sagreuja
pel fet que hi ha una zona de platja enrajolada
molt gran, que impedeix poder estirar la tovallola,
i caldria replantejar lús de gandules.
Caldria millorar el servei i la imatge de lentrada
al recinte, ja que la taula plegada amb persones
de servei drets constantment fent diverses tasques
no és la millor que podem donar.
Respecte el tema picnic, ha estat un gran error
publicitar-ho (tal com sinformava en el web
municipal), iniciar-ho i ara no fer-ho. Hi ha gent
sense grans recursos o sense feina que no pot
menjar o beure cada dia consumint en el bar.

Aquells que van comprar labonament pensant
que podrien portar-se el menjar de casa, ara es
veuen obligats a marxar a lhora de dinar, deixant
de fer ús de la piscina durant unes hores, cosa
que els representa un entrebanc.
Un cop posat en marxa el servei daquestes
instal·lacions, des de tots per ARGENTONA creiem
que ha arribat lhora de fer una passa més per
tal que es converteixin en unes instal·lacions
esportives per a tot lany, cobrint les dues
piscines i climatitzant-les per a la pràctica de
la natació i per a totes les pràctiques de salut
i curatives que tants argentonins necessiten.
Aquesta és la nostra prioritat.

A la font de Sant Domingo es llencen 14.000 litres daigua cada dia
El dia 25 de juny, deu dies després de
constitució del nou Ajuntament, lalcalde i el regidor
de serveis van trucar-nos: tenim un problema
amb la Font de Sant Domingo, ens van dir.
Shavia embussat la canonada que portava
laigua de la mina de la Font de Sant Domingo al
dipòsit de la Plaça Nova, aigua que dallà anava
a parar a la zona esportiva; Laigua que shavia
utilitzat sempre per al rec de la gespa i les installacions esportives.
Ens van dir que provisionalment instal·laven
un dipòsit a la sortida de la font per recollir laigua
i bombejar-la cap a la claveguera.
Els vam dir que calia no llençar aquesta aigua
i els vam suggerir la instal·lació provisional dun
dipòsit que la recollís ubicat darrera mateix de la
font, en lespai de cal Guardià on hi ha les mines.
Aquesta aigua serviria per a la càrrega dels camions
de la neteja viària i dels que fan el manteniment
de la jardineria. Si inicialment els va semblar bona
idea després ens van comunicar que shavia de
fer un projecte i que ara no anava bé.

Mentrestant continuen llençant laigua de la
mina de la Font a la claveguera. Estem convençuts
que no és la millor gestió possible.
Insistim en la nostra proposta o en una altra de
millor, si és possible, per no malbaratar aquests
recursos hídrics. Ens preguntem: amb quina aigua
es rega, ara, la zona esportiva?

Als regidors de txA
no sens dóna lespai
datenció ciutadana
que els vam demanar
per poder treballar
Lendemà mateix de la
constitució del nou govern ens
hi vam dirigir per demanar-los
un espai de treball i datenció
als ciutadans, que ens facilités
el contacte proper als treballadors i als polítics.
El lloc que suggeríem era el
que ocupava lantiga Oficina
dAtenció Ciutadana ubicat en
la primera planta de lAjuntament. Allà hi ha tres taules
buides en un lloc que queda
separat del personal municipal
però el suficient a prop seu i
prou planer per a atendre els
ciutadans en aquelles qüestions
que els poden preocupar o que
poden necessitar.
De moment no ens lhan
proporcionat sota el pretext que
més endavant han de fer una
reorganització de tot lAjuntament. Ja els vam dir que en el
moment que ho fessin nosaltres
estaríem disposats a traslladarnos on calgués.
Ja fa un mes i mig: no han
fet la reorganització i mentrestant
no ens han autoritzat a treballarhi.
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Quines són les prioritats?
No dubtem que els programes
de la CUP i del PSC deuen ser
àmpliament coincidents i, per tant,
el govern ja deu haver començat
a posar en marxa els projectes que
requereixen més urgència.
Però per si no és ben bé així,
des de tots per ARGENTONA
impulsarem (des de loposició, és
clar) les prioritats que portàvem en
el nostre programa. La primera és
la remodelació integral de la Plaça
de Vendre i les seves parades. No
cal que expliquem la necessitat i
la urgència de la proposta.
El dia 13 de juliol en vàrem
parlar amb la regidora dUrbanisme
i sembla que coincideix amb
aquesta anàlisi. És fantàstic que
les dues forces majoritàries a
lAjuntament tinguin aquest punt
en comú, oi?
Ara només cal que shi posin a
treballar sense perdre un minut.

Els hem demanat que facin una
modificació de crèdit per crear la
partida pressupostària, que preparin
els plecs de clàusules per adjudicar
la redacció del projecte i que vagin
a veure Patrimoni de la Generalitat
perquè ells han de marcar les
directrius del nou projecte.
Abans dacabar lany hauria
dhaver començat el procés
dadjudicació. La plaça de vendre
i el centre històric dArgentona
requereixen una intervenció
respectuosa i urgent. El 2009 vàrem
urbanitzar el carrer gran, i el 2011
vàrem deixar una partida pressupostària per encarregar el projecte.
Hem perdut quatre anys i no en
podem perdre quatre més.
Des de tots per ARGENTONA,
des de loposició, seguirem
proposant, empenyent i intentant
fer realitat el projecte que la majoria
dargentonins han votat.

Molta pols als aparcaments de cal Guardià i can Doro
Diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació
per la polseguera que generen els vehicles en les
seves entrades i sortides dels aparcaments de cal
Guardià i Can Doro, especialment en aquesta temporada
de sequera en pluges.
Just a la sortida de laparcament, al costat mateix
de la Font de Sant Domingo, és on sestà produïnt
labocament a la clavaguera de tota laigua de la mina.
El dia 10 de juliol li vam suggerir al regidor dEspai
Públic, en Vador Casas, que instal·lés una boca de reg,
i saprofités laigua que es llença per remullar els
pàrquings i així minorar aquestes molèsties als veïns.
Ens va dir que era bona idea, però de moment tot
segueix igual.

Els comptes clars!
Ens volem referir a lampli debat que han generat
els salaris dels regidors i de lalcalde.
Hi ha hagut un cert interès per part del govern i
dels mitjans de comunicació, de centrar aquesta qüestió
només i exclusivament en el salari de lalcalde, quan
això no respon a la realitat estricta de labast que
significa laugment de la despesa salarial del nou
govern.
Només hem de mirar la darrera moció dalcaldia
presentada el 7 de juliol per veure que tractava de
tots els salaris, tant del de lalcalde com del de tots
els regidors (CUP, PSC i ICV) i no per separat.
Farem una petita ressenya de com estaven i com
han evolucionat aquests salaris :
Govern anterior
3 regidors a 16.434 euros/any, amb dedicació del 45%
3 regidors a 14.607 euros/any, amb dedicació del 40%
1 alcalde a dietes
1 regidor a dietes
Govern actual
1 alcalde a 26.605 euros/any amb dedicació del 85%
5 regidors a 26.605 euros/any amb dedicació del 85%
1 regidor a dietes
(85% de dedicació equival a 32 hores setmanals)

Entre els punts de discussió, el més polèmic va ser
sobre si es tractava de salari net o brut. A tots per
ARGENTONA , com tothom que tracta amb salaris,
parlem sempre de sou brut per qüestions purament
lògiques i legals: lEstatut del treballador parla de
bruts; el full de salari parla, en primer lloc, de brut;
els impostos (IRPF) es paguen sobre el brut; la Seguretat
Social es paga sobre el brut.
En canvi, el govern dArgentona i en especial
lalcalde sempre parla de net... Tothom sap que el sou
net sempre és un import més reduït que el brut i això
fa semblar que es cobra menys. Però la realitat és ben
clara: el cost dels salaris sempre és sobre el brut, al
Consistori i arreu.
En cap moment txA ha discutit el salari de lalcalde,
sinó que el muntant dels sous de tot el conjunt de
regidors (CUP, PSC i ICV) ha encarit, i molt, la despesa
total.
També volem posar de manifest com sha desvirtuat
aquesta realitat a través dels mitjans de comunicació
i, especialment, de Ràdio Argentona i Argentona
Comunicació i no hem doblidar que són mitjans públics
que paguem entre tots els ciutadans dArgentona (amb
un cost de 107.891,19 euros per a l'any 2015.
A dia davui hi ha pendent de constituir una comissió
que haurà destudiar tant el tema salarial com dels
percentatges de dedicació dels regidors per a lexercici
2016 i aquesta haurà de donar una resolució abans
de la presentació dels pressupostos del 2016.

Quadre comparatiu dels costos salarials dels regidors en diferents governs

Els costos del govern de lEntesa+PSC corresponen a la suma dels sous de lalcalde (100%) i 2 regidors (80%) més 6 regidors de govern a dietes i les
dietes de 8 regidors de loposició. Durant el govern de TxA + CiU hi havia lalcalde al 80%, 2 regidors al 45%, 4 al 40%, 2 regidors de govern a dietes
i 8 de loposició a dietes. Durant el govern de CiU+PSC+ERC+ICV, els dos primers anys hi havia lalcalde al 100%, 3 regidors al 45%, 3 al 40%, 1 regidor
de govern a dietes i 9 regidors de loposició a dietes; els dos darrers anys lalcalde va passar a dietes. Els imports de les dietes són: 300E per assistència
a Plens i Juntes de Govern i 125E per assistència a Comissions Informatives i Comissions Especials de comptes, amb uns topalls anuals de 10 plens i
Comissions informatives i de Comptes i 33 Juntes de Govern. A les Juntes de Govern hi assisteixen lalcalde i els tinents dalcalde amb dret a dietes.
A les Comissions té dret a dietes dassistència el membre titular de cada grup o el seu suplent.

Ni codi, ni ètic
Malgrat totes les discussions
sobre si lalcalde i/o els regidors
cobren molt o poc, malgrat els
acords que es puguin assolir a la
comissió creada, hi ha un fet
inqüestionable i que està per sobre
de tot això: La CUP es va presentar
a les eleccions fent gala dun codi
ètic que, entre daltres coses, deia

que els seus regidors no cobrarien
més que 2,5 vegades el sou mínim
interprofessional (SMI).
El SMI és de 648,50 E per al
2015 i per a una jornada completa.
Com que els regidors i lalcalde
tenen una dedicació del 85%
aquest sou queda en 551,23 E. Si
el multipliquem per 2,5 vegades i
per 14 pagues a lany, ens surt un
sou anual de 19.293,05.
Aquest sou queda per sota del
que finalment es va aprovar en el

ple del 08/07 (26.605 E), i molt per
sota del que el govern pretenia
aprovar en el ple de l1 de juliol
(29.000 E amb una dedicació del
80%, que serien 30.812,50 E si
comptem el 85%).
Sigui molt o sigui poc, la CUP
es va comprometre a no cobrar més
de 19.293,05 E anuals. I ho han
de complir perquè res els ho
impedeix. O és que les promeses
electorals es fan per quedar bé?

LAjuntament no ha danar a lOfici de Sant Domingo?
Tot just fa pocs dies, en el tercer
Ple daquest mandat, es va decidir
que els regidors no podrien
representar lAjuntament en lacte
de lofici en honor de Sant Domingo
de Guzman ni en cap acte de
caràcter religiós. Era una moció
dERC que plantejava una declaració
de laïcitat per part de lAjuntament
dArgentona i que va ser aprovada
pel govern en pes (CUP, PSC i ICV),
més ERC i dos membres del nostre
grup. A priori, tots per ARGENTONA,
havíem decidit donar llibertat de
vot als nostres regidors. Durant el
debat de la moció, ja vam veure
que tot plegat sestava plantejant
sense prou seriositat i profunditat.
Havíem dhaver insistit en la nostra
proposta de deixar-ho sobre la taula
perquè no sestava abordant el
tema amb prou rigor.
Per exemple, els regidors de txA
van fer aquestes preguntes: Es
continuarà convidant als
Domingos a la concentració
davant lAjuntament? i... tot seguit
sels acompanyarà fins a
lEsglésia?... o els deixarem sols
en el seu pelegrinatge pel carrer?
Acabada la Missa, demanarem o
deixarem que el Mossèn beneeixi
les aigües de la Font de Sant
Domingo i els càntirs nous?,
lalcalde -que portava la veu
cantant- no hi va saber donar cap
resposta. No hi havien pensat!

Pep Masó fent el Vot de Poble
en lOfici de Festa Major de 2007

Estem en moments de
profunds canvis en la
societat en els que la
lògica social ens porta
a qüestionar-nos
gairebé totes aquelles
actuacions que, sigui
per costum o per
rutines, no ens
plantejàvem fins fa
p o c temps . I en
aquesta circumstància
no està pas de més
Cerimònia de benedicció de les aigües, 2010
preguntar-nos si en
aquest clima de disrupció social
laiques, no creients, ni practicants,
que vivim no és possible la
diem: Tradicionalment les dues
continuïtat dels acords implícits o
festes majors han estat lligades a
explícits sobre els quals hem
la celebració dels sants (Sant
construït també el model cultural i
Domingo a lestiu i Sant Julià a
de festa en la democràcia.
lhivern). Aquest aparellament amb
En el cas que ens ocupa volem
la festa-festa sha realitzat amb
fer-vos adonar que en el programa
la comunitat catòlica que fa temps
i el cartell de Festa Major denguany
ha convidat a les autoritats
el Sant Domingo impera amb lletres
(representants polítics del poble)
més grosses que mai; que en el
a la celebració de lofici i gaudir
mateix programa podeu llegir que
del concert que lEsglésia prepara
el dia 4 les 930 hi haurà la
e spe ci al me nt pe r a q u e s t a
concentració dels Domingos
efemèride. Creiem que assistir a
dArgentona davant lAjuntament
aquest acte no és contrari ni
i que les autoritats locals els
contradictori amb la separació de
acompanyaran per anar lofici. I que
poders que necessàriament hi ha
en el decurs de la cerimònia
dhaver entre municipi i aquesta
lalcalde renovarà el Vot de Poble.
comunitat religiosa.
I que en acabar hi haurà processó
Si a Argentona hi hagués altres
fins a la font de Sant Domingo per
comunitats religioses que en la seva
a la benedicció. Tot això que es
festa assenyalada convidessin
farà no té res a veure amb el que
lAjuntament a participar-hi,
es aprovar en aquell Ple.
lalcalde i els regidors no hi haurien
Són moments de canvis socials
danar?
i necessaris, però no shi valen
Des de txA creiem fermament
només gesticulacions cara la
que lAjuntament hi ha dassistir
galeria, no shi val pretendre que
acompanyant-los en la seva
les coses canviïn fent exactament
celebració, com a representants
el mateix i no shi val que no es
democràtics de la ciutadania,
faci una anàlisi seriosa dallò que
independentment que alguns dels
comporta prendre decisions, sense
regidors puguin no assistir-hi per
pensar en les seves conseqüències
conviccions personals.
i de quina manera es traslladarà la
Posats a fer anàlisis serioses:
seva concreció en la manera
cap dels grups polítics que shan
dactuar.
presentat a aquestes eleccions
I ara ens trobem davant una
municipals parlava del tema que
clara contradicció entre allò que
ens ocupa. I si, en lexpressió de
sha aprovat i el que sacabarà fent.
lexercici de la participació ciutadana
Des de tots per ARGENTONA,
aquest Govern proposa una consulta
moviment en el que hi ha persones
vinculant a la ciutadania?
creients i practicants i daltres
Parlem-ne!

Cròniques
de la sopa
dall

En aquests temps tan mediàtics
que vivim, els que no som nascuts
digitals sinó que som més aviat
tirant cap a analògics, anem de
sorpresa en sorpresa... Noves
modes, nous gestos o ganyotes,
unes paraules potser manllevades,
fem un selfie i el postureig està
servit! Només cal triar per quina
xarxa ho farem anar i laudiència a
petar!
A lAjuntament ja feia anys que
els smartphones hi eren però res a
veure amb el que ja ens va arribant!
Resulta, ai làs, que amb la
tecnologia ens estan venent allò
tan vell que sen deia sopa dall!

La primera cullerada ens va
arribar per un mitjà més
convencional: la ràdio! A la primera
entrevista del flamant nou alcalde
vam sentir-li a dir que, per primera
vegada a la història, un nou
govern havia reunit el personal
municipal. Diantre! Dubtem que
cap govern comenci mandat sense
reunir els seus col·laboradors.
Almenys el govern de txA, així ho
va fer.

La segona cullerada ens va
arribar per facebook: ara resulta
que rejuntar unes rajoles de vorera
i pintar cinc línies grogues sobre
lasfalt... vaja allò tan senzill de
posar un pedaç de ciment que
sempre nhavíem dit manteniment
ara té més categoria... ara sen diu
micro-urbanisme. Bé, el concepte
ja existia per a petites intervencions
urbanístiques, però intervencions,

Us convidem a participar i
donar-nos la vostra opinió
escrivint en aquest full.

eh? No pedaços. Filant prim encara
serà minimal-micro-urbanisme? I
de lurbanisme gran, com en direm?
Més tard vam saber que shavia
fet la descoberta de Dosrius, terra
incognita, on mai cap alcalde
argentoní hi havia anat per a res.
La tercera cullerada de la nostra
sopa dall era la primícia de
mancomunar serveis. Fa molts
anys que tenim una deixalleria,
com... mancomunada? compartida?
I uns Serveis de Promoció Econòmica de la vall de la Riera dArgentona on també hi participa Cabrera
de Mar. Per cert, com tenim la
descoberta dÒrrius? Allà compartim
un BUS cap lHospital, però potser
això deu ser poca cosa!

La quarta cullerada en realitat
és tot un cullerot: la publicació
duna llista de reunions fetes en
un mes i mig. I doncs, què es
pensaven? De reunions moltes però
què sha fet? Per cert, quanta estona
li ha portat confegir la llista i
publicar-la al facebook? Doncs tot
aquest temps és temps de feina,
real, perduda!
Han descobert la sopa dall i
ens lestan venent per via
tecnològica... però que nés
dantiga, la sopa dall!!!

tots per ARGENTONA

També podeu enviar les vostres
fotografies de denúncia de
problemes que vegeu a lespai
públic indicant-nos el vostre nom
i el domicili, i el lloc on heu fet la
fotografia.

us desitja una bona Festa Major!

Ens pots trobar a:
677571903

txacomunicacio@gmail.com

www

totsperargentona.cat

/totsperargentona

@TxArgentona

