lescletxa
Intens inici de curs
La Coordinadora de Tots per Argentona va decidir convocar per al 5 de
setembre passat una reunió oberta a
una quinzena de vilatans, molts dels
quals no són membres del grup, amb
lobjectiu de preguntar-los el seu parer
sobre lactivitat política de TxA i si la
consideraven útil per a la millora social
dArgentona. També sobre els mitjans
que utilitzem per comunicar-nos, si
són eficients, encertats i si arriben bé
als ciutadans.
El debat va ser intens i enriquidor
i us avancem algunes conclusions
extretes de les seves aportacions:
- Insistir més en que TxA no som partit
polític, sinó una associació de persones
diverses que fem política municipal i
que no depenem de partits externs, ni
som com ells ni treballem com ells.
- Seguir publicant lEscletxa perquè
arriba a totes les cases del poble. Informar més del que passa a lAjuntament
des de la nostra perspectiva, intentant
rebaixar el to irònic que tenen alguns
dels articles.
- Ser molt exigents amb els partits del
govern respecte la seva gestió tot
donant-los la mà perquè, de la bona
consecució de resultats sempre serem
els argentonins els qui en sortirem
beneficiats.
- Adoptar actituds el més constructives
possibles sense enrocar-nos en temes
que no tinguin un interès general.
- Esforçar-nos perquè la ciutadania
sinteressi més per la política
municipal, fent-los arribar la intensitat,
la participació, la capacitat de gestió i
el compromís que a TxA tenim pel que
és públic.
- Treballar per aconseguir una piscina
coberta (i en aquest butlletí, ho fem).
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Una nova oportunitat de tenir
una piscina coberta
Argentona la necessita, ja fa anys. Són molts els
argentonins i argentonines que shan de desplaçar als
pobles veïns per gaudir daquest tipus dequipament
durant tot lany. Una piscina coberta és una necessitat
per a moltes persones, petites o grans, que han de fer
cursets, esport o salut.
Lany 2012 ja vàrem perdre una molt bona oportunitat
de tenir un complex esportiu daquestes característiques.
El 2010 hi havia el projecte fet, una subvenció de la
Generalitat i una empresa disposada a fer la construcció
i gestionar-la durant 30 anys. Però tot això el govern del
moment ho va deixar perdre i poc després van decidir
tornar a fer una piscina destiu.
En aquell moment Tots per Argentona va demanar
que el projecte de piscina destiu es fes amb visió de
futur i preveiés les instal·lacions necessàries per poderla cobrir quan es pogués. I ara en tenim loportunitat i
cal aprofitar-la. LAjuntament pot redactar el projecte i
preveure la seva construcció per a daquí a dos o tres
anys. A més, la majoria dels grups polítics actuals portaven
aquesta proposta en el seu programa electoral. Així és
que el consens, tant polític com social, hi és.
Participem de la consulta sobre el pressupost
municipal i votem per fer el projecte duna piscina coberta.

És hora de participar
Durant els primers cinc mesos daquest any, un
nombre important de persones han estat immersos
en una discussió respecte el que més prioritari havia
de ser a lhora dafrontar les inversions municipals per
al proper exercici del 2017.
Én això, el govern argentoní pensa destinar-hi
500.000 del total de les inversions que pensa fer.

La setmana del 3 al 9 doctubre,
tots els que vulgueu ser decisius
en la priorització dels projectes
dinversió que shan proposat podeu
votar-los. Podeu votar tots els
empadronats a Argentona majors
de 16 anys i es podrà fer tant per
vot electrònic com pel sistema
tradicional.
El vot electrònic es pot emetre
des de lordinador o qualsevol
disp ositiu mòbil entrant a
www.argentona.cat/consulta, amb
el número del DNI i posant un codi
que es rebrà per mitjà del telèfon
mòbil.
El vot pel sistema tradicional es
farà omplint la butlleta del tríptic
informatiu que ha emès lAjuntament i dipositant-la a lOficina
dAtenció Ciutadana, durant diversos dies a diferents hores: Del 4 al
7 doctubre de 830 a 14 h, el dijous

Ha estat una bona feina la que han realitzat els
argentonins i les argentonines que hi han participat
ja que elaborar un pressupost dinversions tenint en
compte criteris dinterès general per al màxim de
vilatans, no és una feina fàcil.
És per això que, des de Tots per Argentona, volem
felicitar i agrair la feina que han fet.

dia 6 de 16 a 19 h, i els dies 8 i 9
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Les propostes a votar són un
màxim de tres entre les deu que
trobaràs relacionades en el tríptic
editat per lAjuntament. Caldrà
puntuar amb 3 punts la que creguis
més prioritària, amb 2 punts la que
no ho sigui tant i amb 1 la que ho
sigui menys. Si creus que per a tu
nhi ha una de més prioritària que
cap altra, vota-la donant-li els 3
punts i no cal que en votis cap més.
Sempre és bona la participació
del màxim nombre de ciutadans ja
que, de la nostra empenta, hauríem
desperar una bona resposta del
govern. Ens semblen bé, i molt, les
propostes de participació que
sorgeixen del govern, però entenem
que el govern shauria de prendre
igual de seriosament les propostes
que sorgeixen des de la ciutadania.

Si consideres que la piscina municipal ha desdevenir coberta
i útil per a tot lany, marca el punt 10 amb un 3 a la butlleta
de votació.
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10. Projecte de condicionament de la piscina
municipal. 65.000 IVA inclòs. . . . . . . . . . . .
Elaboració dun projecte tècnic que estudiarà donar solució
a lús de la piscina municipal durant tot lany (coberta,
climatització o altres).
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En el decurs daquest any, però,
hem vist que el govern municipal
no ha donat resposta satisfactòria
a diverses iniciatives ciutadanes
que han recollit signatures reclamant actuacions: un parc per a
gossos al turó de Sant Sebastià,
posar a debat el treure o no el
monument del capdamunt de les
escales de lesglésia, solucions reals
als afectats per la supressió dhoraris del bus de Granollers, en són
un clar exemple. En el ple de juny
o juliol passat, lalcalde no sen va
estar de menystenir aquesta mena
de peticions venint a dir, més o
menys, que si haguéssim de fer
cas de totes les recollides de
signatures que ens arriben...
En aquesta ocasió, esperem del
govern que estigui a lalçada dels
esforços invertits per totes les
persones que van participar en la
fase de recollida de propostes i de
la participació ciutadana en aquesta
consulta. Que sàpiga recollir totes
les sensibilitats materialitzant-les
en el decurs de lany que ve amb
les aportacions econòmiques
necessàries i amb una gran
capacitat de gestió per a concretarles i dur-les a terme.

Ens pots trobar a:
677571903
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