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Any nou, política nova
❚  Joan Puig

S eria bo que el canvi d’any
suposés també un canvi
d’actitud política. Ho diem

perquè creiem en la possibilitat que les
persones que es dediquen als afers
públics actuïn amb dedicació, honestedat
i obertura de mires, deixant al marge
de la confrontació i la desqualificació
sistemàtica de l’adversari.

Aquest desig de principi d’any ve
motivat per una doble realitat: la políti-
ca catalana i la municipal. Tant en l’un
cas com en l’altre l’any passat es va
produir una alternança en el poder. A
més, la situació d’Agramunt té un fort
paral·lelisme amb la de Catalunya: en
ambdues circumstàncies el partit de CiU,
tot i aconseguir més regidors/diputats,
ha passat a l’oposició pel fet que ERC i
els PSC han pactat, de manera que els
qui havien tallat el bacallà durant més
de vint anys han estat abocats a veure-
les venir. En tots dos casos sembla que
ha pesat més el desig de “fer neteja” que
la separació real i ideològica que hi pugui
haver entre ambdues formacions. Els
d’esquerra, en trobar-se en una posició
de frontissa, han pogut decantar el plat
de la balança al seu gust. El moment
polític és molt interessant, perquè ens
permet assistir a un canvi (de nom i/o
de fet) i observar com evolucionen les
coses i si les promeses messiàniques
electorals es compleixen. A més a més,
el fet que el partit que havia servat les
regnes fins ara passi a l’oposició, ha
suposat una certa transició traumàtica;
en part, perquè a ningú li agrada deixar
de manar i, en segon lloc, perquè alguns
polítics no saben encaixar.

Molts dels mals passos que s’han fet
vénen donats per la manera partidista
d’entendre la política. Ja sabem que el
sistema de partits és un dels possibles i
que neix en oposició al mètode de partit
únic; ja sabem també que la democràcia

que tenim, si no és un sistema bo, és el
menys dolent... No obstant, aquest sis-
tema ha anat agafant uns tics nefastos
(degut, en part, a mals polítics que n’han
marcat el camí) que podríem resumir en
una visió simplista –i a vegades per propi
convenciment– que tot el que fan els
altres és dolent i tot el que fem nosaltres
és bo; tot el que fan els altres s’ha de
condemnar i criticar, i tot el que fem
nosaltres s’ha d’aplaudir. Semblen

no? Posaré un altre exemple més prò-
xim: al nostre ajuntament hi ha actual-
ment una colla de regidors a l’oposició,
alguns dels quals (o potser tots) podrien
aportar força coses a la tasca comuna
d’aconduir la vila; és una pena que no
s’aprofitin els seus dots. No és millor
sumar que dividir? No es pot fer més
feina entre tretze que entre vuit? Al cap
i a la fi, a tots els mou el seu interès per
un Agramunt més pròsper, no?

...la situació d’Agramunt té un fort
paral·lelisme amb la de Catalunya: en
ambdues circumstàncies el partit de CiU, tot
i aconseguir més regidors/diputats, ha
passat a l’oposició pel fet que ERC i els PSC
han pactat, de manera que els qui havien
tallat el bacallà durant més de vint anys han
estat abocats a veure-les venir.

aquells afeccionats al futbol que són tant
i tant del seu equip, que només veuen
les faltes dels adversaris i mai no saben
valorar les bones jugades d’altri. Una
actitud semblant peca de primària i
retalla clarament les possibilitats d’acció.
El repartir el món entre nosaltres i els
altres (talment els bons i els dolents
d’una pel·lícula) fa que molts polítics
esdevinguin curts de mires; capteniment
que condiciona el ritme de la marxa a
petits passos, quan tal volta es podrien
fer llargues gambades.

Si hom deixés aquesta divisió
dicotòmica absurda, potser es podria
acceptar sense escarafalls, per posar un
exemple, que, si una persona ha demos-
trat la seva vàlua essent un bon ministre/
conseller/regidor en un antic govern,
pugui continuar sent-ho amb l’altre
govern del partit opositor. Alguns pen-
saran que ratllo la utopia. Bé, per què

I un darrer aspecte, conseqüència
també d’un defecte apuntat abans.
Quan els polítics no obtenen els resul-
tats pretesos i/o passen a l’oposició
pateixen de cor agre i, com s’ha vist
amb les eleccions a la Generalitat (i a
escala més modesta a casa nostra), no
fan altra cosa que dir pestes dels
seus opositors. En el cas de Catalunya
hem pogut observar la increïble
paradoxa que abans que es formés
el govern ja es condemnava els partits
i se’ls posava a la picota (i d’una ma-
nera especialment furibunda per part
de la caverna de la capital del reino).
Home, potser que els deixem fer; potser
que deixem passar un xic de temps...
Ja hi haurà ocasió d’esmenar-los la
plana, si és que ho fan tan malament
com alguns prediuen. De moment,
donem temps al temps. Donem-los una
oportunitat. ■

OPINIÓ EL CELOBERT
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Els costa entendre-ho
❚  A. Ponsa

– Caram, Ton!! Tu vas al gimnàs?
– Ja saps que jo sempre m’he adaptat a les noves tendències, i com ara només es

parla de reformar la nostra constitució, he decidit començar per reformar la
meva constitució.

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L’ACUDIT D’EN CREUS

A ra, amb l'arribada d'un nou
any, potser caldria que féssim
un exhaustiu resum de tot allò

nefast que els tres-cents seixanta i tants
dies ens han llegat, cosa que, malau-
radament, si fos possible confrontar-ho
amb tot allò de significança positiva que,
per descomptat, també ha existit, penso
que ens faria tapar els ulls de vergonya
per no veure el platet de la balança que
pesa més.

És per tots els esdeveniments negatius
acumulats el fet que molta gent es la-
menta i li costa entendre l'allau d'infor-
tunis que ens assota pels quatre cantons.
Moltes de les imatges esborronadores
no marxaran mai més de la ment de qui
les ha vist o les ha patit en pròpia carn.

ra al segle XXI, s'estan morint de fam i
de malalties curables tants i tants milions
de persones, quan a la banda dels més
afortunats es malversen quantitats
immenses d'aliments i medicines que
podrien ser la solució, o, si més no,
apaivagarien força els patiments dels
esmentats estrats de població si els
poguessin aconseguir.

A la gent li costa entendre que de totes
les trobades dels més grans manaires
del món, només en surti paper moll en
forma de comunicats defensant els drets
humans i amb bons desitjos per resoldre
tots els problemes encapçalats per la fam
i les malalties. Mai, però, no han
aparegut realitats visibles ací o allà.

A la gent li costa d'entendre que els

efectes devastadors de la naturalesa, com
inundacions i terratrèmols, quasi sempre
s'enardeixen més amb els que viuen en
suburbis omplint edificacions mancades de
la més mínima fiabilitat estructural.

A la gent li costa entendre allò que
diuen i que fan els partits polítics i creuen
que s'hauria de fer alguna cosa perquè
prevalgués allò que ells han votat de
bona fe, en lloc d'encolomar-los els
desitjos que es coven en altres sectors
que s'escapen del seu abast.

Els puc aclarir que a mi no és que em
costi entendre tot el que acabo d'ex-
posar-los, simplement no ho entenc de
cap de les maneres. Cregueu-me, n'hi
ha per preocupar-se de debò. Ja sé que
sóc un negat en política, però... ■

...molta gent es la-
menta i li costa
entendre l'allau
d'infortunis que ens
assota pels quatre
cantons.

Prenen força protagonisme les guer-
res. Al capdavant se situa la de l'Iraq,
per les seves obscures turbulències i un
rerafons que molts creuen endevinar.
Guerres que sempre s'han fet per pre-
servar la pau, pel bé de la societat, con-
tra el terrorisme, en nom d'un déu o
altre i sense tenir en compte el parer
del gruix de ciutadans que, per més
manifestacions que facin se'ls ignora
amb un menyspreu fora de lloc.

A la gent li costa entendre què passa
entre els estats d'Israel i Palestina que
s'intercanvien, un dia sí i un altre també,
un seguit d'esfereïdors atemptats on s'hi
compten les víctimes per desenes, sense
que cap organisme internacional s'hi
impliqui mínimament per posar-hi una
mica d'ordre.

A la gent li costa entendre que, enca-
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Hi serem a temps?
❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Benvolguts lectors,

Acabem de donar inici a un nou any, i
no vull començar-lo sense desitjar-vos
que sigui curull d’encerts i satisfaccions,
i que us ompli de salut i d’alegria tots
els moments que heu de viure amb la
família, els amics i els companys de feina.

Aquest any 2004 promet ser ben
diferent. És ben cert que vivim en una
època, que els que tenim ja certa edat
no acabem, ben bé, d’entendre què està
passant al món. Els esdeveniments del
dia a dia ens sorprenen cada cop més, i
és que allò que abans consideràvem nor-
mal, ara ja no ho és, i allò que abans no
hauríem trobat ètic o net, ara es
converteix en bandera de lloança. Ja hi
som! Ja els tenim aquí! El tripartit en
acció! Curiós! Es veu que els tocava
manar, fos com fos. Es veu que els
embolcalla una fredor com als salmons
d’aigües fredes dels països nòrdics, que
els anima a nedar contra corrent. El cor
d’alguns ja no deu bategar per tot allò
que fins ara ens posava la pell de galli-
na. L’afany de poder fa que l’aliança si-
gui sense mirar ben bé amb qui, ni com,
i amb la confiança que amb quatre anys
s’hauran pogut esborrar les decisions no

compartides encara que vagin contra els
principis de molts. Els salmons potser
no tenen memòria però nosaltres sí! Es
veu que som a l’època del canvi i si és
per bé, tots podrem estar agraïts a
aquests herois i salvadors que ens
protegiran a partir d’ara de les grapes
dels depredadors sense embrutar-se res
de res. Però tinc els meus dubtes i au-
guro que se’ns apropa un destí de cel
rogenc.

Pel que fa a nosaltres, agramuntins,
estiguem satisfets de la riquesa cultural
que “Lo Pardal “ i “L’Espai “ van dotant
la nostra vila. No fa pas gaires dies, es
va presentar una carpeta d’obra conjunta
dels nostres artistes. Una vertadera
meravella. Només em sap greu que
molts, com jo, no tindrem prou butxaca
per poder-ho comprar, però hem
d’aplaudir aquestes actuacions i als que
les fan possibles.

Tan de bo poguéssim sentir-nos or-
gullosos de tots els esdeveniments que
passen a casa nostra. Justament el dia
de la rifa de Nadal es veu que
l’ajuntament va celebrar un ple, l’últim
ple de l’any, i li va tocar la grossa a algú
sense posar-hi. Jo no tinc costum d’anar-
hi, i pel que sé no té costum d’anar-hi

gairebé ningú. Això, però, no treu que
em “piqui” la curiositat per algun que
altre tema que trobo d’interès per la vila.
Aquest cop vaig parlar amb una perso-
na que es veu que sí té costum de deixar-
s’hi caure, més per curiositat que per
una altra cosa. SORPRENENT! Tot i que
s’hi van tractar els pressupostos pel
2004 i altres temes importants, el poc
públic assistent no es va “enterar” de
res. L’únic que va quedar clar va ser un
insult entenedor i explícit cap al cap de
l’oposició: “EMBUSTERO”, paraula ple-
na de contingut i d’educació que es va
fer constar en l’acta, com a atac per
haver dit en algunes ocasions que l’equip
de govern manifestava la intenció de no
fer el polígon perquè no era viable. Ves
quines coses, no?

Senyors, ens representen a tots i
potser una aturada en el camí faria veure
amb claredat que les INSTITUCIONS han
de ser representades amb respecte. Fal-
tar als ciutadans, als companys ... és
faltar-nos a nosaltres mateixos i a allò
que representem. Estiguem a l’alçada pel
bé de tots i comencem bé l’any, amb una
mirada plena d’esperança cap al futur
per poder treballar conjuntament per un
objectiu comú. ■
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En aquestes línies pretenc compartir
amb els lectors unes reflexions fetes

abans de la investidura del nou govern
de la Generalitat, però quan ja se sabia
que les forces d'esquerres havien pactat.
Comento això, perquè en cas que es
publiqui, es farà el mes de gener.

Aquestes reflexions giren entorn de
l'extraordinari i, perquè no dir-ho, curiós
i divertit paral·lelisme que hi ha entre la
política del govern català de la Generalitat
i entre la política d'Agramunt.

Tant en un cas com en l'altre, els ciuta-
dans hem elegit clarament pel canvi, però
no un canvi que servís per a donar tot el
poder a una altra força política, la que si-
gui, no centrem el debat en partits polítics
concrets. El fet, és que després de 23 anys,
això cada vegada s'assemblava més a una
democràcia d'aquestes que en diuen
“orgàniques” tal com sol passar, això sí, a
les repúbliques bananeres que últimament
tant s'han mencionat en les pàgines
d'aquest diari al·ludint al nou consistori.

Els ciutadans, hem parlat a través de
les urnes i ara estem esperant a veure
què ens aporta el nou govern en el qual
tenim posades moltes esperances. I
perquè aquestes esperances i il·lusions?,
doncs perquè la barreja és bona. El fet
que diferents forces polítiques hagin
hagut de pactar, impedeix que torni a
passar la disbauxa de poder i prepotència
dels últims anys, que a força d'estar
durant 23 anys en el mateix lloc, ja s'ho
havien pres gairebé com aquell que ha
guanyat unes oposicions i d'aquí no me'n
treu ningú i a més faig el que vull i col·loco
a tota la meva família i a veure qui és el
guapo que em dirà alguna cosa. En fi,
totes aquelles coses que com a humans
que som tots plegats i per tant amb les
nostres grandeses i misèries, podem aca-
bar cometent quan ens sentim invul-
nerables i intocables.

Reflexions entorn al paral·lelisme entre
la política catalana i l’agramuntina

❚  Rosa Puigpinós i Riera

Ara, en canvi, ningú no té una clara
majoria, els partits polítics, en el cas que
ens ocupa les forces d'esquerres, han
hagut de pactar. Si bé això a vegades pot
semblar inoperant i complicat i que “no
se sap qui mana” com he llegit també en
aquestes pàgines, a la llarga, n'estic se-
gura que és bo. I és bo perquè, perso-
nalment no m'agraden gaire les figures
que manen massa i prefereixo el treball
en equip on cadascú coneix quines són
les seves responsabilitats i les executa amb
professionalitat. El bon polític és aquell
que se sap rodejar de bons tècnics i
assessors i el polític té la intel·ligència i el
carisma suficient per saber actuar
escoltant i agafant el millor de la infor-
mació i el treball d'aquests tècnics.
Efectivament ningú acaba de manar i
justament per això és bo, les decisions
s'han de consensuar i s'han de pactar i
per tant, diferents visions, diferents
opinions, s'han de posar d'acord. La
discussió, el debat i l'haver-se d'escoltar
mútuament, fa que coses que a vegades
les veiem d'una determinada manera, algú
altre ens les fa veure des d'una perspec-
tiva diferent i que pensant-hi bé, potser
també és bona.

Cada vegada més, en gairebé tots els
àmbits, els equips de treball són
multidisciplinaris: és millor, per exemple,
en medicina dues visions que una,
diferents especialitats que una sola,... per
tant no puc entendre aquest rebuig per
part d'alguns sectors cap a aquesta
diguem-ne multidisciplinarietat política.
Només ho puc entendre des de la pers-
pectiva del no saber perdre, d'haver
perdut aquella “poltrona” que consi-
deràvem pròpia i que havíem oblidat que
era el poble qui ens l'havia ofert per a
dur a terme una de les més altes
responsabilitats que se'ns pot oferir. I és
que la política i els polítics, sovint obliden

que el que els ha de moure és el desig de
servir els altres i de buscar el millor per a
la comunitat, sabent que sempre hi haurà
algú descontent, doncs sovint el bé pels
uns, pot implicar “repartir”, “compartir”,
i això a vegades ho podem sentir com una
pèrdua.

Els ciutadans, hem
parlat a través de les
urnes i ara estem
esperant a veure què
ens aporta el nou
govern en el qual hi
tenim posades
moltes esperances.

Finalment també és extraordinari el
paral·lelisme en un altre aspecte. Artur
Mas i els membres del ja exgovern de la
Generalitat, estan tenint un compor-
tament patètic. No cal ni parlar del govern
central, que abans que el nou govern de
la Generalitat ni tant sols s'hagi constituït
ja estan tergiversant, acusant i sembrant
l'antipatia i el recel que des de sempre
s'ha anat sembrant des de Madrid cap al
poble català.

A la Generalitat allò sembla la retirada
dels americans de Saigón: destrucció de
papers, amagar informació, fer contractes
a llarg termini per tal que els nous
governants ja se'ls trobin fets, nomenant
càrrecs (des del dia 16 de les eleccions
fins a l'actualitat s'han nomenat més de
70 càrrecs), s'han creat places de treball
a un munt de persones i càrrecs de
confiança que després de 23 anys de ju-
gar a la política ara no saben què fer i en
definitiva tota una llarga llista de
despropòsits. De la mateixa manera, ja
s'està veient clarament el tipus d'oposició
que faran i que de fet ja han començat a
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fer: carregar-s'ho tot sistemàticament,
facin el que facin.

Malauradament, aquesta situació patè-
tica i malsana, és molt similar a la que veig
a Agramunt. Cada mes les pàgines d'aquest
diari estan plenes de crítiques viperines i
malsanes, que fan de la política una qüestió
personal ja que fan constants al·lusions a
persones. Són crítiques sense arguments,
crítica pel plaer de criticar i fer mal, no he
llegit ni una crítica constructiva i argumen-
tada. L'oposició, la qual té el privilegi de
gaudir de doble plana i fins i tot més, cada
mes es dedica a sembrar el recel i a
carregar-s'ho tot, i en definitiva a avorrir-
nos amb la cantarella que “nosaltres ho
fèiem així”,... i que segur que moltes coses
les van fer molt bé, ningú els hi nega, però
altres les van fer malament i en definitiva,
amb 20 anys i escaig, ja n'hi ha prou.
Exactament com està fent el senyor Artur

Mas i els seus, i el propi govern Aznar,
antidemòcrata per excel·lència que no es-
colta ni tan sols quan el 90% de la població
se li tira al carrer dient-li que no vagi a
sembrar més odi i violència anant a
bombardejar Iraq.

El més gruixut de tot, si bé és lògic
donat el contingut dels escrits que he anat
llegint, és que es fa sense donar la cara,
sota l'anonimat: una veïna, un vilatà,...,
o fins i tot sota la capa protectora de
l'editorial de la pròpia revista, que tal com
els va dir el mes anterior en Salvador
Jovell ja seria hora que es definís
clarament, si bé ja es nota. Hem d'agrair,
però, algunes bones riallades gràcies a
aquests escrits tan “constructius”, tal com
una ciutadana molt compungida que el
mes passat afirmava que se sentia com si
estiguéssim tornant al temps de la por i
de l'obscurantisme.

Si us plau, si realment estimem Cata-
lunya, si realment estimem Agramunt,
donem-los temps, donem-los confiança,
deixem-los treballar i ajudem-los des de
la crítica constructiva i de bona fe, donant
la cara i donant la mà. Al govern actual
se li presenta un gran repte: ha de de-
mostrar que és capaç de tirar endavant
de manera tranquil·la, demòcrata, “cons-
titucional”, però amb pas ferm. El fet
d'aquesta oposició ferotge i del govern
impresentable, irresponsable i temerari
de Madrid, no els ho posarà fàcil.

Si alguna cosa crec que caracteritza les
persones que estan a l'Ajuntament
d'Agramunt, tots, és que hi són per passió
política i ganes de fer coses. En faran de
bones i en faran de no tan bones, però si
us plau, deixem-los fer, donem-los la
confiança que els hem passat a través de
les urnes. ■

Vigilem el passeig del Sió

Por. Tenim por de passar-hi. Aquesta
és la paraula que des de fa uns

mesos defineix el sentiment que molta
gent d'aquest poble sent quan es troba
al mig del passeig del Sió i veu allà a
prop seu que es belluga un animal, un
gos gros, sense morrió, sense corretja.
El gos corre obeint les ordres i crits d'uns
amos que no estan en condicions de ser-
ho. Els animals estan “educats” segons
el seu criteri i és aquí on comença el pro-
blema.

Denunciem veure aquests animals
descontrolats. Fins avui, per sort, enca-
ra no ha passat res, però pensem que si
no es fan complir les normes establertes,
pot passar una desgràcia.

És un lloc de pas, tots els adolescents
del poble hi circulen a peu o en bicicleta
quatre cops al dia. Els alumnes de l'escola
de música, els menuts acompanyats a la
guarderia i molta altra gent que li agra-
da passejar per aquest indret.

És una llàstima que moltes persones

que abans passaven per aquest lloc tan
bonic, hagin hagut de canviar el
recorregut per la por que senten en
veure aquests animals corrent lliurement
al voltant d'uns joves que molts cops fan
més por que les mateixes bèsties. Això
és intolerable.

Acabem dient que els animals, i entre
ells els gossos, ens agraden.

Tenim un passeig del Sió força bonic,
és molt agradable passejar pels

seus marges, tant a l'hivern, primavera,
estiu o tardor. Ben cuidat, amb el pedrís
al mig, la gespa, els arbres, el sorral, el
parc infantil, l'enllumenat, els bancs i
sobretot, la gent que acostuma a
passejar-s'hi: gent gran amable, gent
jove simpàtica, gent menuda que ens
encomana la seva energia i vitalitat.

Malauradament, des de fa uns mesos,
hi ha un fet lamentable que enfosqueix

aquest tram: una colla de joves l'han fet
seu per a vendre uns productes il·legals.
És per aquí on passen gairebé tots els
adolescents del nostre poble i alguns
d'ells ho tenen molt fàcil pel seu
avituallament d'estupefaents.

Volem denunciar aquest fet a les
autoritats per tal que posin els mitjans
necessaris per evitar aquest punt de
trobada en aquest indret tan cèntric i
agradable.

Ens agradaria poder tornar a passejar
pel Passeig sense por i sense pena de
veure la degradació de la natura en mans
d'uns desaprensius. ■

❚ IES Ribera del Sió
Escola Municipal de Música
Associació Amics Escoltes
APA Col·legi M. D. del Socors
AMPA IES Ribera del Sió
CEI Nins
i 18 signatures més
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❚  Josep Vallverdú

Agramunt, l’enveja

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

H e tornat a Agramunt,
amb boira tot just passat

Claravalls direcció nord; m’hi
convocava la presentació de la
llibreta que duu el simple títol
de la vila, i que han endegat
Guillem Viladot i Josep Gui-
novart. M’agrada dir-ho així,
com si estiguessin ben vius tots
dos. Al cap i a la fi, la col·la-
boració hi és, i res no hi fa que
el pintor hagi hagut de prendre
la iniciativa, orfe del seu amic,
perquè ha sumat d’altres
voluntats que l’han ajudat a
triar els textos de l’homenot
pardaler i buscar-li els casca-
vells més dringants. Totes
aquestes voluntats, i les dels
tècnics de composició i im-
pressió i disseny, i de la gent
de la vila, i dels responsables
de les fundacions “Lo Pardal” i
“Josep Guinovart”, i dels res-
ponsables de  Ros-Roca, l’em-

presa que sap contribuir a la
cultura.

No cal que parli de les ex-
cel·lències d’aquesta edició; va
parlar-ne en l’acte a l’Ajunta-
ment, el dia 21 de desembre
de 2003, amb el seu acreditat
enginy crític, Josep Miquel
Garcia, posant de relleu la
coincidència de visió interna en-
tre el Guillem i el Josep, entre
la literatura i la plàstica: al cap
i a la fi, un d’ells aplegava
ambdues virtuts i, sobretot, és
la infantesa de l’un i de l’altre
que coincideix en experiències
sensorials que els han
acompanyat tota la vida, les
clarors, les messes grogues, la
torrada i grisosa textura de la
terra, la pols de l’era i la
fugissera fuetada del vol dels
ocells, la mansa, mandrosa
quasi inexistent cinta de l’aigua,
el guaret i el rostoll. L’un i

l’altre n’han estat fidels trans-
missors, i els gravats de Gui-
novart, acolorits  a mà, tenen
una magnificència alhora opu-
lenta i terrasanament con-
tundent, que ens duu inevita-
blement al grumoll petrificat de
la seva Fundació.

Envejo, honestament, Agra-
munt: està donant un testimoni
cultural variat i particularment
centrat en aquestes dues
fundacions, tan visitades, aptes
tant per a projectar realitats
estètiques com per desvetllar

admirades adhesions. Les
altres iniciatives agramuntines
contemporànies, tingudes
mentalment també en compte
en aquestes ratlles –musicals,
de biblioteca, de recerca–, sub-
ratllen i acompanyen la impor-
tància de l’esforç sostingut de
les dues fundacions que aquest
cop han tingut la col·laboració
especial d’una gran empresa de
la terra, la qual dóna exemple
d’afinitat amb el món de la cul-
tura. Compatibilitat evident,
gens discutible. ■

Agraïment
❚  Famílies Rúbies-Fontanet
   i Roig-Mateu
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A  la vida hi ha moments que ningú no voldria mai viure,
però que per la pròpia definició de vida, aquests en són

un bagatge indissociable.

De ben segur que aquesta és una carta que mai a ningú no
ens agradaria d’haver d’escriure, però penso que donades les
circumstàncies tampoc no podem deixar de fer-ho.

Els passats dies 2 i 3 de gener, a l’assemblea local de la Creu
Roja d’Agramunt, s’efectuava una extracció voluntària de sang
en solidaritat amb Josep Rúbies, i nosaltres, la seva família,

donat que ens és impossible de donar les gràcies personalment,
hem pensat de fer-ho mitjançant aquestes línies. De cor, moltes
gràcies!

A més, voldríem aprofitar l’avinentesa per fer ressò de la
importància de les donacions d’òrgans, doncs si bé és dolorós
perdre algú a qui s’estima, no us podeu imaginar l’angoixa que
pateix un malalt que sap que la seva única esperança de vida és
el fetge d’algú aliè.

Per tot això, de tot cor, moltes gràcies. ■
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Als veïns del
carrer Molí Vell

❚  A.J.C.

Benvolguts veïns
Que bé ha quedat el nostre carrer, ample, amb les voreres i els

fanals nous!
Us recordeu del dia que ens van cridar a l‘ajuntament, per a

dir-nos que havia arribat l’hora d’arreglar el carrer, i amb la
presència del Sr. Alcalde i l’arquitecte, se’ns van explicar les
dificultats i el car que sortia arranjar-ho. Doncs fent memòria,
entre altres coses us diré que teníem 377,25 metres per arre-
glar a un preu de 49.201 ptes. el metre i sense cap subvenció en
principi. També recordo que l’Alcalde, abans de tancar l’acte, es
va comprometre a intentar trobar alguna subvenció.

Aleshores vam sortir tots resignats i vam creure convenient
fer el carrer.

Quina sorpresa! Fa quatre dies m’he assabentat que les conver-
ses que va tenir l’ex-alcalde amb algun conseller de la Generalitat
van ser fructuoses i van fer arribar a Agramunt, amb destí a
l’obra concretament del carrer Moli Vell, la generosa quantitat de
5.000.000 de les antigues pessetes, que repartit entre els 377,25
metres ens tocaria a 13.253,81 ptes. per metre d’estalvi.

Per aquest motiu em dirigeixo a vosaltres perquè fem les pre-
guntes següents al nou alcalde o bé al qui mana d’aquest nou
consistori.

A) És cert que s’ha rebut la subvenció?
B) Per què no s’ha comunicat al veïnat i no s’ha fet

l’abonament?
C) És que s’han gastat en arreglar altres carrers on els veïns

sembla que siguin d’una altra categoria i no paguen les obres?
Espero que com a veïns i afectats que som, utilitzem bé aquesta

informació. ■

Tancat
❚  Francesc Lara

R onda d’en Cesc i família vol agrair als ciutadans
d’Agramunt, que han estat clients nostres, el seu suport

i la seva col·laboració.
D’altra banda, l’Ajuntament, institucions, empreses, veïns i

altres ciutadans d’Agramunt, no han mostrat cap interès en
ampliar i millorar els serveis i, per tant, el creixement del poble
amb un establiment net, professional i de categoria.

No obstant, gràcies i disculpin si els hem fallat en alguna
cosa. ■

UN PAS PER
CATALUNYA:
Cal propagar el
DNI català
entre familiars,
companys de
feina...

Esteu convidats a fer-vos
el DNI català i no podeu
passar de llarg.
La indiferència mai no suma.
Fem Poble!

Feu-vos el vostre carnet de
NACIONALITAT CATALANA
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Centre de gestió autoritzat:

Llibreria LES VOLTES
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