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Impliquem-nos-hi tots
❚  A. Ponsa

– Hola Carod!, hola Pasqual!, som els reis del carnaval!!

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L’ACUDIT D’EN CREUS

D 'un temps ençà el nostre poble
ha sofert un canvi important,
que s'aprecia al primer cop de

vista en passar pels carrers i places que
conformen el recinte urbà. Aquest
període de neteja acurada es va inten-
tar, i es veia venir, alguns moments
puntuals, però, pel que sigui, no havia
quallat mai. Sempre acabava amb això:
amb un intent i prou. A la fi, crec que
l'ajuntament es devia adonar que
resultava molt laboriós i feixuc continuar
netejant el poble amb l'escombra a la
mà i que, per altra banda, calien molts
efectius per a dur a terme aquesta tas-
ca, va decidir canviar els mitjans humans
pels avenços tècnics, proveint la briga-
da amb un vehicle que pogués fer
aquesta feina amb rapidesa i efectivitat.

Resta per veure si serem capaços de ti-
rar endavant amb la nostra obligació i
no defraudarem els altres, ni a nosaltres
mateixos, obrant com uns indiferents
embrutant allò que, de sempre, hem
clamat al cel per la seva neteja. Molt em
temo que aquesta serà l'assignatura més
difícil de superar.

Dic això perquè fa pocs dies m'he
adonat d'un fet un tant curiós i irres-
ponsable. Donant un tomb pels afores
he pogut comprovar el funcionament de
la nova Deixalleria Municipal de recollida
selectiva d'aquests tipus de residus, per
als quals no existeix cap sistema de
recollida a domicili. Està ubicada molt a
prop d'on fins ara es recollien en un sol
contenidor d'”Urgell net”. El cas és que

la nova instal·lació ofereix una excel·lent
impressió, tant pel que fa a netedat, com
per l'espai que ocupa. No passa el mateix,
però, amb l'indret que ocupava fins ara
tocant a les granges Galceran. Sembla
ser que ara aquest lloc hauria d'estar
clausurat definitivament, però, pel que
es veu, la gent hi continua amuntegant
tot tipus de residus, des d'aparells de
televisió fins a matalassos; per cert,
d'aquests últims n'hi ha un assortiment
molt variat i, alguns d'ells, deixats en
posició que sembla que et convida a es-
tirar-t'hi.

Acabo amb un fet positiu. Sembla que
la gent ha sabut respectar la clausura
de l'abocador de les Serres. Esperem que
de veritat i per sempre. ■

Resta per veure si
serem capaços de
tirar endavant amb
la nostra obligació i
no embrutarem allò
que, de sempre,
hem clamat al cel
per la seva neteja.

Ara, podem veure joiosos els espais
interiors nets com mai, que és com li
pertoca a Agramunt. Però el mèrit
d'aquesta realitat, crec que hauria de ser
compartit entre la bona decisió presa al
seu moment pel consistori de l'anterior
legislatura i el nou consistori sorgit de
les passades eleccions que, en definiti-
va, ha estat el que ha sabut enfocar
l'assumpte de manera encertada.

Penso que aquesta realitat no pot
passar desapercebuda als ulls de ningú,
una altra cosa seria reconèixer-ho o no.

Per altra banda, tots i cadascun dels
veïns tenim el nostre repte particular.
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Hi serem a temps?
❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Aquests darrers dies hem viscut
tots plegats una allau de diver-
ses informacions entorn a un

tema que podríem titular monogràfic de
l’entrevista Carod. Llegint els diferents
diaris del nostre país i algun que altre de
l’estat, podem veure que periodistes de
prestigi i mitjans de comunicació tenen
opinions objectives i tossudes en qualificar
l’entrevista com un equívoc i un gran error
per la política del tripartit i en general
per la política de Catalunya. Aquesta tan
noble actuació ha deixat el tripartit ben
tocat i ha engegat en orris la confiança
de molts catalans.

Ja em perdonareu l’expressió, però en
Carod l’ha cagat! Aquestes actuacions
donen molt a pensar, ja que evidencien
un “perdonisme extrem” per tal de justi-
ficar la cohesió, la defensa i la fermesa
d’un pacte tripartit que ni ells mateixos
tenen a bé i que aguanten pels pèls. Potser
creuen que tot els està bé si justifica un
canvi desitjat des de tant de temps. On
arribarem? Què més haurem de veure?
Ens haurem de convertir en carn i ungla
amb terroristes per aconseguir alguns
dels nostres propòsits? O els podrem
aconseguir seguint la línia pacifista que
va caracteritzar, sense cap mena de dubte
el polític de més talla que aquest país
haurà tingut en aquesta democràcia? En
Jordi Pujol havia remarcat sempre
aquesta voluntat i fins i tot en va fer refe-
rència en les seves darreres intervencions.

Volien aconseguir un govern que ocupés
un nivell molt alt, perquè la continuïtat
no el garantia i ja podem veure on queda
el llistó! És tan menyspreable l’actuació
com la defensa. Això no és un joc, o al
menys no és el joc que la majoria està
disposada a jugar. Mai fins ara hem cridat
l’atenció d’aquesta manera, davant de
perills d’aquesta índole. Aquesta mena de
“canvis” resulten perillosos Sr. Carod. Si
els vol així, que siguin per vostè i embrutis
vostè sol les seves mans tan netes!

Aquest problema ha anat avançant fins
fer passar al protagonista de culpable a
convertir-se en víctima o heroi. Estic se-
gura que es reflectirà en les eleccions del
16 de març. Però no pas com una recom-
pensa, com ell ha augurat (la millor de-
fensa un bon atac), sinó com una opinió
democràtica que expressarà el desacord
dels ciutadans de Catalunya, que si bé són
partidaris d’un avenç en el procés d’inde-
pendència i d’autogovern, rebutgen
l’agressió i les actuacions unilaterals, que
poden posar en perill l’estabilitat del
nostre país.

Com que el meu propòsit no és fer un
monogràfic en aquesta columna d’opinió,
voldria expressar unes paraules sobre la
gran pèrdua que vam tenir el passat mes
de gener. En Lluís Pons i Serra ens va
deixar. Diuen que els records de la infan-
tesa perduren per sempre més. I de fet,
sempre he tingut a l’esment aquell Lluís
de la Colometa que passava amb el
tractoret acompanyat de la seva dona,
deixant al pas un aire de pau, de tran-
quil·litat i de serenor. D’ell era relaxant,
fins i tot, el to de veu. Potser per això
se’l va proposar com a Jutge de Pau!. Els
que l’hem conegut, poc o molt, podem
dir que ha estat un plaer. Parlar amb ell
era una reconfortant experiència auditiva
i formativa, era com escoltar a l’avi ama-
ble i dolç que relata contes. Potser la seva
dolçor va tenir a veure amb el nome-
nament de Torronaire d’Honor!. Mai,
havia pogut estar una estona al seu costat
sense aprendre de les seves paraules una
cosa nova.

Endinsat en la història i en documents
empolsats, que molts podríem trobar
avorrits, va anar descobrint detalls i
engrunes del nostre passat que va fer
servir per deixar una mostra d’informació
d’allò que som i d’on venim. La seva
petjada pel nostre Agramunt va ser com
a historiador, com a investigador i
estudiós de documents, com a escriptor i

com a incansable agramuntí que ho vol
saber tot de la seva història i de la dels
seus convilatans.

Semblava que en Lluís Pons no s’havia
d’acabar mai i encara que com a tot mor-
tal li va arribar l’hora, romandrà per
sempre en el nostre pensament i en la
història que ell mateix va escriure. Adéu
al FILL IL·LUSTRE, A L’HISTORIADOR al
TORRONAIRE D’HONOR, i a la PERSO-
NA d’EN LLUÍS PONS.

La nostra vila ha tingut dos fills il·lustres
i un fill adoptiu proposats per anteriors
consistoris. Aquests títols volen ser un
reconeixement cap a persones, la trajec-
tòria de les quals ha estat destacable en
algun dels àmbits que fan d’Agramunt una
vila rellevant. Després de reflexionar-hi
detingudament he arribat a la conclusió
que cal començar a pensar en qui pot re-
caure l’honor d’ostentar el títol de Fill
Il·lustre d’Agramunt a partir d’ara. Aquesta
és una tasca que té l’actual consistori, la
qual considero que li serà ben fàcil.

Tenim un agramuntí, una persona a la
qual hem de reconèixer una feina constant
durant molts anys. Un home que ha
esmerçat un quart de segle de la seva vida
a la vida pública. Ha demostrat que
l’estimació cap al seu poble estava per
davant de gairebé tot. Ha tingut una
dedicació desinteressada. Ha col·laborat
amb la seva tasca del dia a dia, del mes a
mes, de l’any a any a fer una realitat viva
el nostre poble. Tot plegat ha estat amb
esforç i disposició, i nosaltres com a
convilatans i bons agramuntins li hem
d’agrair tal i com n’és mereixedor. Cal
pensar-ho i arribar a la decisió sense tenir
en compte les diferents ideologies,
discrepàncies i altres elements negatius
que podrien crear una boirina, desvirtuant
la veritable vàlua i distinció de l’home com
a persona i de l’home com a personatge
actiu, representatiu i rellevant dins la
història agramuntina. Convertir un
ciutadà ras en Fill Il·lustre podria ser
un bon camí per un humil agraïment.

Benvolguts lectors, fins al proper mes
m’acomiado amb un dels tants refranys
del Refranyer d’en Joan Viladot que si més
no, fan pensar si te’ls atures a fullejar:

“Encara que siguis prudent i vell no
despreciïs el consell”. (R. 3589) ■




