COMUNICAT DE TOTS PER
ARGENTONA

Davant la proposta que el grup polític d’Unitat va fer a TxA d’articular un pacte de govern fins al final de l’actual mandat,
es va reunir la coordinadora de TxA el passat dilluns dia 25 de maig i el dilluns dia 1 de juny, acordant els següents punts:
1. Valorem positivament i agraïm la proposta feta, així com les opinions de proximitat ideològica i de confiança
manifestades pels membres del govern cap a Tots per Argentona. Malgrat que aquestes no concorden amb
manifestacions fetes amb anterioritat, les recollim amb voluntat constructiva i amb ganes de mirar cap al
futur més que no pas al passat.
2. Reiterem la vocació transformadora de TxA, objectiu principal de la nostra raó de ser, des del 2006 fins a
l’actualitat. Hi som, al nostre entendre, per sacsejar la política municipal i fer-la més pròxima al ciutadà,
posant per davant de tot el seu benestar i la defensa del territori. És amb aquesta voluntat d’incidència que
acordem iniciar un procés de diàleg que podria acabar amb un acord de govern per als propers 3 anys.
3. Entenem que en la situació de crisi actual és més important que mai superar les dinàmiques partidistes,
aconseguir un govern fort capaç de tirar endavant polítiques de consens i donar solucions als problemes
socials i econòmics que vindran. És per això que trobem imprescindible enfocar el diàleg amb el consens
més ampli possible, i implicar-hi la resta de grups polítics del consistori.
4. Proposem la constitució d’un grup de treball format per representants d’Unitat i de TxA que també inclogui
membres dels grups polítics que no siguin regidors/es, per iniciar el procés de diàleg de forma immediata.
Aquest procés, que entenem s’ha de dur a terme amb convenciment i fermesa de decisions, caldrà donarli el temps que sigui necessari per poder acabar valorant la idoneïtat i la forma que prengui el possible acord
de govern.

Argentona, 2 de juny de 2020

