
 

 

UNITAT DONA PER FET UN ACORD INEXISTENT 

 

 

Argentona, 26/05/2020. 

 

Els grups municipals de Tots per Argentona, Partit dels Socialistes-Candidatura de Progrés, Junts 

per Catalunya i Fran Fragoso, a l’Ajuntament d’Argentona, vam acordar un Pla per al 

Redreçament social i econòmic d’Argentona i el vam proposar al grup municipal d’Unitat, 

en una reunió a cinc bandes celebrada el passat dimarts, dia 19 de maig. 

 

En aquella reunió, Unitat va presentar una proposta alternativa que, al nostre entendre, diferia 

molt de l’esperit que tota l’oposició en bloc considerem que ha de tenir un acord entre tots els 

grups representats al municipi. 

 

Per aquest motiu, i en un exercici de responsabilitat per part de l’oposició, vam proposar al 

govern desvincular aquest pacte de la possible investidura de la Sra. Sabadell i vam emplaçar-

nos a tornar-ne a parlar aquesta setmana del 25 de maig. 

 

Sense que ni tan sols s’hagi convocat cap altra trobada ni que hi hagi hagut cap més conversa, 

ahir dilluns, 25 de maig, Unitat va fer públic un comunicat on es dona per avalat i es proposa a 

aprovació el text que presenta el seu grup municipal, de manera unilateral. 

 

El Pla per al Redreçament social i econòmic d’Argentona que presentem els TxA, PSC, JxC i Fran 

Fragoso per fer front a les conseqüències derivades de la pandèmia de la Covid-19, es basa en 

la responsabilitat, la confiança, la transparència i el compromís mutu. 

 

Els quatre grups de l’oposició, que sí que hem consensuat el Pla, volem recordar al govern la 

importància de respectar aquests principis bàsics perquè fructifiqui el treball conjunt i, en 

aquest sentit, demanem a Unitat sumar esforços i facilitar les eines necessàries per 

desplegar la capacitat d’acció dels cinc grups que formem el Consistori. 

 

El nostre objectiu únic és minimitzar els efectes d’aquesta crisi sanitària, social i econòmica 

i poder-los deixar enrere en el mínim temps possible; per tant, insistim a deixar de banda 

tàctiques partidistes, demanem asseure’ns per començar a caminar plegats i exigim 

implicar-nos generosament per arribar al Pacte que el poble està esperant. 

 


