lescletxa
No hauria de
preocupar al govern
que fem proposició
Doncs això, no hauria de preocupar
que Tots per Argentona fem proposició.
A voltes sembla que molesti que
els plens sallarguin. Deixant de banda
que ens haguem de preocupar que
persones pagades amb diner públic,
teòricament al servei públic, vulguin
escatimar una o dues hores de ple. Ara
diuen que els plens sallarguen «per
culpa» de TxA i les nombroses propostes
que portem al ple.
Ja és prou greu que sens culpi de
presentar mocions, interpel·lacions o
preguntes... No anem bé... I és greu
que ens haguem de sentir dir massa
vegades: «era tan fàcil com venir a
preguntar-nos-ho». O que es qüestioni
públicament la necessitat de presentar
certs temes al ple.
Entenem que la nostra feina, com
a grup a loposició, és precisament
aquesta: fer propostes i preguntes, i
posar sobre la taula temes que el vilatà
probablement desconeix. Ja volíem fer
feina més proactiva, però el pacte dels
partits polítics ho va fer inviable.
TxA entenem que el plenari no és
un teatre ni una exageració. Lentenem
com una exposició pública dels temes
de la Vila que la ciutadania, ocupada
en el seu dia a dia, sovint no arriba a
tenir-ne coneixement. En aquest sentit
estem tranquils (i en daltres també i
molt), pensem que fem la feina i que
la fem bé o tan bonament com podem.
Estem contents perquè treballem
fort i amb ganes. Això queda palès
amb dades objectives: 17 mocions, 7
interpel·lacions i 23 preguntes presentades per TxA en els plens des de linici
del mandat. Estem contents...
Veurem si la nostra feina a la
proposició dóna els fruits que esperem,
encara que sigui presentant mocions
reiteradament fins que són acomplertes,
donat que ja no és a les nostres mans
ni és feina nostra que aquestes
propostes acabin consumant-se.
Veurem què passa daquí a un mes,
o dos, o potser un any, o potser tres...
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Assemblea
oberta
Un any després...
La laïcitat a la Festa Major dArgentona
La piscina
Can Doro-Plaça de Vendre
Les Ginesteres
Els pressupostos municipals

Latenció al públic del CAP
dArgentona, pot millorar

Una Comissió de Laïcitat
o el no-res?

El passat mes de març un pacient de lÀrea Bàsica
de Salut dArgentona no sel va atendre com calia
quan va anar a demanar ajut. El senyor en qüestió,
dedat avançada, necessitava ajuda perquè la seva
dona havia caigut a casa seva, shavia fet mal al braç
i ell no podia aixecar-la.
Després de marejar-lo amb diferents preguntes,
van dir-li que truqués a la policia, perquè allà (al CAP!)
el personal no podia ajudar-lo.
Des de Tots per Argentona, creiem que latenció i
les respostes que es van donar a aquest vilatà no són
correctes.
A Argentona tenim un alt índex de gent gran que,
com hem manifestat moltes vegades, estan sols i no
tenen un seguiment suficient des de serveis socials
per saber en quin grau de soledat i de dependència
estan. Tampoc no sabem quanta gent pot tenir
aquesta necessitat.
Des de latenció de lÀrea Bàsica de Salut sha de
donar un tracte humà exquisit, cordial i digne ja que
és la primera receptora de les necessitats de la gent
quan arriba al centre.
A part de donar hores i atendre el telèfon, és
important que hi hagi la sensibilitat necessària per
detectar els casos de necessitat i/o soledat, i a lhora,
acompanyar en el procés passant notificació a serveis
socials perquè aquests puguin actuar.
Hem demanat al govern municipal que selabori un
protocol de recollida dinformació i dactuació, vinculant
el personal administratiu del CAP i les regidories de
Benestar social i Sanitat. I no, no shi val rentar-se les
mans dient que lAjuntament no té competències en
Sanitat! LAjuntament ha de vetllar pel funcionament
correcte dels serveis públics i el que vam veure al CAP
no ho era de correcte. Si no posem lenergia en crear
aquests vincles no serveixen de res les queixes i
disfuncions, ja que no queden reflectides enlloc i
passen a ser anècdotes.
Mentrestant esperem resposta a la nostra sol·licitud
dentrevista amb el Director del CAP per poder col·laborar
amb la millora del servei.

En el Ple del 8 de juliol de 2015 es va aprovar una
moció a favor de la laïcitat de les administracions
públiques. Durant la discussió de la moció ja es va fer
evident que no shavien valorat prou les conseqüències
del que saprovava i que hi mancava debat, tal i com
us vam explicar abastament en el nostre butlletí núm.
30.
Per resoldre les complexitats i/o confusions que la
moció ha generat es va crear la Comissió de Laïcitat
que sha reunit diverses vegades al despatx dalcaldia.
Però no ens en sortim! No ens queda clar què sacorda
ni què es farà realment...
Des de Tots per Argentona seguim constatant que
es va començar la casa per la teulada i que lúnica
sortida que hi veiem és posar-ho en consideració de
la població mitjançant una consulta popular vinculant.
Aquesta és la proposta que estem fent una i altra
vegada a les reunions de la Comissió.
Mentrestant els regidors promotors de la qüestió
(ERC) ens van dir al Ple que això no es tocava perquè
ja shavia aprovat. Per a ells, sembla, un acord de Ple
és tan sagrat i intocable com la Constitució espanyola
per al PP!
Per què demanem una consulta? Perquè en tot
aquest assumpte shi barregen moltes coses, tradicions
i sensibilitats. Entre elles, la congruència o no de
celebrar les Festes Majors (i altres festes) associades
a patrons religiosos.
La CUP, abans dassolir el poder municipal, es
passava el dia donant lliçons de Poder popular i
democràcia directa. Ara els veiem amagant el cap
sota lala per donar gust als seus socis dERC mentre
lalcalde, com a tal, va a lofici de Festa Major.
Si sha de decidir si la Festa Major de Sant Domingo
és la dEstiu i la de Sant Julià la dHivern, si lalcalde
ha de renovar el vot de poble o ho fa una altra
persona, si shan de beneir o no els càntirs... Creiem
que han de ser els vilatans els que ho decideixin en
una consulta. És un exercici de democràcia directa
necessari perquè afecta la manera com els argentonins
conceben i viuen alguns aspectes de la Festa Major
i, per tant, tenen dret a pronunciar-shi.

En un any: tercera revisió a lalça de sous del govern
En el ple de maig sha aprovat un
increment de sou de lalcalde de 2.685
euros/any que han justificat en un augment
de 3 hores setmanals. Amb aquest canvi, la
dedicació de lalcalde serà dun 93% de la
jornada laboral.
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