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TENIM DRET
A VOTAR!

Qui ens pot negar aquest dret? Qui pot
dir-li a un altre que no té dret a opinar?
Cadascun de nosaltres podem decidir
exercir-lo o no, segons la nostra consciència,
opinió o, fins i tot, mandra. Però ningú no
ens el pot prohibir!
A Catalunya estem vivint uns anys de tensió política que daquí poques setmanes
arribarà al seu desenllaç. I hem destar contents perquè aquest desenllaç el decidirem
els ciutadans. És a les nostres mans i cal que
exercim la nostra responsabilitat.
I és en moments com aquests que els
pobles han fet història. Quan els ciutadans
shan organitzat per defensar una causa
justa, quan han lluitat per fer front a la
injustícia, quan shan unit per conquerir nous
espais de llibertat; és quan shan guanyat
més drets i avenços socials.
I ara, un cop més, nosaltres decidim. I
lelecció és fàcil: Tenim o no tenim el dret a
votar? Cedim a les amenaces dels que ens
diuen que no? Acceptem que no podem
donar la nostra opinió? Ens resignem davant

els que ens diuen que el nostre vot, sigui el
que sigui (Sí, No o en blanc) és il·legal?
No podem retrocedir en un dret tant
elemental com el dret a votar, perquè seria
com dir que no és un dret sinó una gràcia
que ens donen o treuen els que manen,
segons les seves conveniències. Com a
ciutadans responsables ens toca, doncs,
donar un senyal inequívoc, i defensar allò
que els nostres pares i avis van lluitar per
aconseguir: el nostre vot és sagrat i tenim
dret a exercir-lo.
El dia 1 doctubre tindrem urnes, buides
i transparents, preparades per omplir-se
dels nostres vots, siguin els que
siguin.
Sense por. Tenim dret a votar
Sí. Tenim dret a
votar No. Tenim
dret a votar en
blanc. I ningú no
ens el prendrà
perquè som un
poble democràtic
i madur.
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Any de molta sequera:
cap reacció per part del govern municipal

(

A data davui els embassaments dels quals se
subministra Aigües Ter-Llobregat, que és qui ens porta
laigua potable a Argentona, estan amb unes existències
de 393 hm3. Els mateixos embassaments, lany 2007,
acumulaven 465 hm3. Avui en tenen 78 hm3 menys.

Per què ho diem?
Aquell any 2007 Tots per
Argentona teníem la responsabilitat del govern municipal. Totes
les informacions situaven els
nivells de les aigües en un dels
anys més secs que fins llavors
shavien produït. Vam endegar
una intensa campanya informativa
i de conscienciació ciutadana per
minimitzar els consums daigua, i
les argentonines i argentonins van
correspondre-hi: vam baixar els
consums individuals a una mitjana
de 150 litres/persona/dia.
En aquest any que, com hem
dit, les existències són molt més
baixes, degut a lescassetat de les
pluges i les temperatures altes, no
hem tingut cap reacció per part
del govern local. No sha visualitzat
cap iniciativa en la minimització
de consums ni cap preocupació
pel problema que comporta.

Qui subministra laigua que
consumim i don prové?
Laigua ens la subministra lempresa Aigües del Ter Llobregat
(ATLL), sota el control de lAgència
Catalana de lAigua (ACA) i la
factura a la companyia municipal
aigües. Aigües dArgentona és la
responsable de la gestió integral
daquest servei als argentonins,
des del moment que entra a la
nostra xarxa.
ATLL gestiona i controla les
existències dels sis embassaments
que ens la nodreixen: el de Sau,
el de Susqueda, el de La Baells,

el de La Llosa del Cavall, el de
Sant Ponç i el del Pasteral.

Un bé bàsic que cal preservar
A la font de Sant Domingo fa
dos anys que es llencen, diàriament, 14.000 litres daigua perquè
sels va embussar la canonada i
enlloc duna solució daprofitament
van optar per conduir-la directament a la claveguera.
Això sí, durant la festa major
destiu aquest govern impulsa un
acte festiu, la Nit del Tapapous,
per rememorar la revolta popular
contra les males pràctiques dalguns veïns, entre 1881 i 1883, en
construir pous que van afectar la
mina de la font de Sant Domingo,
deixant els argentonins sense
laigua comunal. La preocupació
del govern daleshores era mantenir laigua, mentre que el davui
la llença sense donar-hi cap mena
dimportància.
Ens amoïna que menystinguin
assumptes tan transcendents,
evidenciant tan gran incompetència en la gestió dels serveis.

Fugues del 30% a les canonades
Per acabar dadobar la problemàtica, en la Junta General
dAigües dArgentona celebrada
el 29 dagost, el president de la
companyia ens va donar una
informació que ens va deixar
glaçats: les canonades tenen unes
pèrdues del 30%, i obliguen a fer
intervencions constants en la seva
reparació.

Això vol dir que, del total de 3
milions de litres diaris que consumim els argentonins, 900.000
litres es perden en el trajecte fins
als domicilis. Això comporta que
les pèrdues shagin de repercutir
en el cost de laigua que ens
facturen.

Un milió deuros
Segons el president de la
companyia dAigües, el regidor
Vador Casas, fer una intervenció
per posar la xarxa dabastiment
en bones condicions exigeix una
inversió dun milió deuros. Sempre
segons ell, amb aquestes diners,
es podrien posar al dia les conduccions obsoletes i trencades i sectoritzar les canonades per poder fer
tancaments parcials sense afectar
tot el veïnat.

Intervenció immediata
Tots per Argentona diem que
cal afrontar dimmediat la resolució
daquesta problemàtica. I el govern
shi ha de posar a fer-ho urgentment. Ja sabem que hi ha, també,
altres necessitats de millora en
els serveis municipals, però malgrat la bona economia municipal
de què gaudim, sha de discriminar
limportant del que no ho és.
La gestió de laigua, com a
recurs bàsic en la qualitat de vida,
és un aspecte que cal fer bé,
generant el debat urgent que
calgui per donar solució al problema que plantegem, minimitzant
despeses econòmiques i mediambientals.
En continuarem parlant i us
nanirem informant.
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El Cau...

(

El Cau: espai per aprendre a fer servir la lupa de la crítica
constructiva, conèixer el poder màgic del grup i lassemblea
i comprovar que, si vols, els somnis es poden tocar amb
les mans a través de la força de lexperiència, dels valors
(En paraules duna de les seves impulsores i monitores)
i de les emocions!!

... i el pressupost de despeses municipal
per a lany 2018
Si bé, hores dara el govern
municipal no ha executat cap dels
projectes que es varen aprovar
lany passat, sha posat en marxa
una nova proposta de pressupost
participatiu en la que tots els
ciutadans que ho vulguin poden
votar per tres de les deu propostes
que han arribat a la final. Els
projectes que obtinguin més vots,
diu el govern, els executarà lany
2018.
Una de les deu possibilitats a
escollir és destinar 125.000  del
pressupost municipal per a ladqui-

sició i adequació dun nou local
per al Cau, la jove entitat Agrupament Escolta Calabrot dArgent.
Encara es pot anar a votar fins
al dia 30 de setembre, i animem
tothom a fer-ho i dir-hi la seva.
Volem ressaltar la interessant
proposta que les dones i els
homes, joves, impulsors del
Calabrot estan fent amb una
digníssima feina pedagògica en
lesplai.
Els seus impulsors i monitors
són una bona colla de voluntaris
entre 20 i 24 anys dArgentona.

Foto obtinguda al facebook del Calabrot dArgent

La seva activitat és un projecte
educatiu basat en lescoltisme com
a espai i lloc de trobada, dirigida
a infants i joves, compartint
estones, activitats, excursions, jocs,
sortides i un munt democions i
sentiments.
Com a tal pertanyen a Escoltes
Catalans, una associació laica i
catalanista. En la seva gestió estan
dividits en diferents unitats, en
funció de les edats dels nens i
nenes i joves que hi participen,
des de 6 a 18 anys, amb una
projecció ben clara: transmetre
valors a través de lescoltisme.
En el procés de decisió de
projectes municipals per al proper
any, ells hi han tingut un paper
proactiu i divulgatiu de la seva
tasca, fent campanya amb taules
informatives als ciutadans,
demanant que sels tingui en
compte en la seva necessitat de
tenir un bon espai físic per dur a
terme les seves activitats.
No sabem quina serà la decisió
ciutadana però, independentment
daquesta, fem una crida al govern
municipal per incloure els diners
que calgui en el pressupost
ordinari del proper any 2018 per
satisfer la necessitat daquests
joves que de manera voluntària
exerceixen aquesta interessant
activitat pedagògica a la nostra
Vila.
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Pressupost participatiu: Els parcs infantils
Digues què vols, que farem el que ens sembli

(

Als pressupostos participatius per al 2017, la segona proposta
guanyadora va ser Parcs infantils, adequar-los i millorar-los
amb un cost estimat de 180.000 euros.
Què nha resultat? Un projecte de 600.000 euros per a un sol
espai, la plaça de Montserrat!

En el procés participatiu del
2016 per a les inversions del pressupost de 2017 es van formular
moltes propostes que demanaven
la millora dels parcs infantils. Els
arguments eren tots molt semblants en el sentit de queixar-se
que no estaven en condicions per
la manca de manteniment. I no
els faltava la raó, perquè els parcs
infantils a Argentona han sofert
un procés de deteriorament molt
gran els darrers anys.
En les propostes es mencionaven diferents places dArgentona
on instal·lar parcs nous o millorar
els existents. També es posaven
com a exemple parcs de pobles
veïns per que es prenguessin com
a model.
I després de les taules de debat
entre vilatans, la millora dels parcs

infantils va passar a ser una proposta finalista amb el títol Parcs
infantils, adequar-los i renovarlos. En la descripció de la proposta
es mencionaven diferents places
en les que shavia sol·licitat la millora: plaça Nova, plaça dels Enamorats, plaça del Molí, plaça de
Montserrat, plaça Blas Infante,
zona esportiva i plaça de can
Raimí. Es va fer una estimació del
cost de 180.000 que cobriria unes
3 o 4 de les places esmentades.
I així va arribar a la consulta
ciutadana juntament amb altres 9
propostes. Es va publicar i repartir
per totes les cases un díptic explicant les 10 propostes que els vilatans podíem votar del 3 al 9 doctubre. En el díptic sespecificava:
Millora de parcs infantils:
(180.000  IVA inclòs). Arranja-

ment de places públiques i renovació de jocs infantils.
I quines propostes van guanyar
en la consulta?
La primera proposta guanyadora va ser el projecte de piscina
coberta, i no us podem explicar
com acabarà perquè, de moment,
només fan que gastar diners
encarregant estudis, ara un... ara
un altre... i, per variar, el més
calent a laigüera.
La segona proposta guanyadora
va ser la millora de parcs infantils
amb 666 punts. I què ha passat?
Doncs que en comptes de posarse a treballar per tirar-la endavant
el més aviat possible, al cap duns
mesos vàrem saber que estaven
fent un projecte... Veient que la
cosa no avançava ho vàrem preguntar en el Ple de juliol daquest
any i ens van dir que feien un
projecte de remodelació integral
de la plaça Montserrat, que pujaria
més de 180.000  però que també
sactuaria en altres places.
Per fi, a finals dagost, aproven
un mega projecte que puja
600.000  i només inclou la plaça
Montserrat. Diuen que el faran
lany que ve...
És una broma? No, és el que
passa amb un govern que és una
olla de grills que no té criteris ni
prioritats. A aquest ritme els parcs
infantils els acabarem valorant per
ser vintage!

Foto obtinguda a les xarxes socials

Ens pots trobar a:
677571903

txacomunicacio@gmail.com

www

totsperargentona.cat

/totsperargentona

@TxArgentona

