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1.517 gràcies

a tots els que ens heu donat la vostra confiança,
i també a tots els que el dia 24 heu anat a votar.

Assumpta Boba, Eusebi Traby, Montse Matas, Pep Masó, Montse Capdevila i Xevi Collet, són
els nostres 6 regidors disposats a treballar amb fermesa i responsabilitat a lAjuntament

Resultats
electorals 24M
TxA
CUP
ERC
PSC
PP
ICV

vots

1.517
1.023
855
576
453
350

regidors

6
4
3
2
1
1

Partits que han quedat fora de
lAjuntament:
Fèlix Rosa
Jaime Uribe
PxC

96
118
61

Assemblea
oberta
Dimecres 10 de juny
8 del vespre
Plaça de Vendre

Vine, participa!
La teva decisió ens
importa!

Amb valors... Som-hi!
La confiança que els electors ens vau donar (2934%
dels vots) ens va situar, per tercera vegada, com la
força més ben valorada. Lendemà mateix vam iniciar
contactes amb la resta de forces polítiques, sense
excepció, per posar en comú el nou escenari polític i
les opcions de govern, tot i que amb algunes hi tenim
menys coincidències ideològiques que amb altres o
menys proximitat al tarannà dels seus representants.
En totes les 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 lhora de formar govern. Ho hem
fet 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 seria el millor govern
per a 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 estem convençuts que amb

els valors que els suposem a la gent de la CUP faríem
un govern que posaria la coherència, lhonestedat, el
servei, la il·lusió i el respecte per sobre daltres
interessos. En aquest procés de construcció del millor
govern hem apostat, també, per incloure-hi lÀngel
Puig, dICV. Així ho creiem perquè tots per ARGENTONA
donem valor a lactuació que la CUP i ICV han tingut
en el darrer mandat i en els últims mesos.
A data davui la CUP ha declinat governar amb
nosaltres i sembla decidida a governar amb la resta
de forces polítiques, mentre que ICV no ens ha donat
cap resposta a la nostra proposta. Les altres forces
tampoc no ens han fet cap oferiment de govern.
tots per ARGENTONA seguim treballant, esperant
que tothom clarifiqui definitivament la seva voluntat
i posició.
tots per ARGENTONA ens oferim per fer un bon
govern per a Argentona, i si els partits polítics no ens
posen traves serem capaços de governar amb la força
dels nostres sis regidors, treballant amb esperit de
col·laboració i transparència amb tothom.

Assemblea oberta a tothom
Dimecres 10 de juny a les 8 del vespre
Plaça de Vendre
Incertesa pels pactes electorals
Qui governarà lAjuntament a partir del 13 de juny i durant els
propers 4 anys?
Anàlisi i presa de decisions davant lactuació dels partits polítics

Vine, participa! La teva decisió ens importa!

Ens pots trobar a:
677571903

txacomunicacio@gmail.com

www

totsperargentona.cat

/totsperargentona

@TxArgentona

