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La veu de CiU a Agramunt

PARTITS POLÍTICS

En primer lloc volem agrair les
mostres de suport que alguns
ciutadans ens manifesten en

referència als nostres escrits. A nosaltres
també ens agrada que les persones del
poble escriguin les seves opinions enca-
ra que els seus escrits, a vegades,
reflecteixin punts de vista diferents. Pen-
sar i opinar diferent és un dret que
tothom hauria de tenir assumit, sempre
que es faci amb correcció i sense faltar
a ningú.

❚  Grup Municipal de Convergència i Unió

suposat que sempre no serà així, perquè
se’ns demana que fem la nostra tasca
d’oposició el millor possible i aquesta,
pensem, no està en no dir res. Molta
gent ens ha comentat que tenim un
tarannà poc agressiu per estar a
l’oposició, potser sí que és cert però no
podem canviar la nostra manera de ser
i estem segurs que seguim el camí
correcte, encara que en la societat que
ens envolta s’estili més donar la raó a
aquell o aquells que criden més i altres
qualitats com la picaresca i la publicitat.

Fa uns dies ens van formular una pre-
gunta que és molt difícil de respondre
per la nostra part: “Heu pensat realment
per què se us tracta d’aquesta manera?
La veritat és que hi hem pensat i se’ns
acudeixen una sèrie de respostes que no
vol dir que sigui així: els partits que
alguns militen es consideren de progrés
i com que estan de moda sempre tenen
raó, habilitat política de parlar molt bé i
engrescar el públic, són mestres en
aconseguir pactes i com a tals ens volen
ensenyar a governar i a fer una oposició
constructiva sense dir ni opinar res. La
veritat és que no ho sabem, però sí que
és cert que seria millor un canvi de pos-
tura perquè això pot provocar divisions
serioses al nostre poble i no interessa
gens.

En el darrer Ple es va canviar un regi-
dor de la Comissió informativa, del Grup
Socialista, per un altre del mateix grup.
Nosaltres no tenim cap mena d’incon-
venient en aquest canvi, però sí que
pensem que se’ns hauria d’haver dit el
motiu. Suposo que no el sabem per no
preguntar. Pensem que la persona
sortint era més adient, perquè és la
regidora en dedicació exclusiva a l’Ajun-
tament i per tant la més informada en
tots els temes que surten. No dubtem
que els motius eren del tot normals.

Un punt on creiem que no s’han
guardat les formes per part de l’equip
de govern és la concurrència al lloc de
treball: Consergeria del Col·legi Macià-
Companys. Ens sembla que no podem
donar a concurrència una plaça de
l’Ajuntament si prèviament aquesta no
ha estat creada. Segurament se’ns dirà
que el que importa és que l’Escola tingui
conserge tant si s’ha creat la plaça com
si no. Potser sí que aquest és l‘objectiu
final, però si podem hem de fer les co-
ses tal com s’han de fer: primer crear la
plaça i després els ciutadans faran la
concurrència. Possiblement també se’ns
dirà que així és més ràpid i si posem la
directa no perdrem temps en paperassa.

Molta gent ens ha
comentat que tenim
un tarannà poc
agressiu per estar a
l’oposició, potser sí
que és cert però no
podem canviar la
nostra manera de ser
i estem segurs que
seguim el camí
correcte

Bé, entrant en matèria sembla que el
darrer Ple del mes de gener va estar
força tranquil, no hi va haver grans
intervencions, expressions pujades de to,
respostes que es tornen preguntes,
respostes sense contestar el que es pre-
gunta, lliçons de com s’ha de fer oposició
etc. Suposem que la causa d’aquells
moments tan tranquils, va ser que no
vam fer cap mena de pregunta. Ja ho
deien els nostres avis i pares: “calladet
estàs més bonic” o “si no vols pols no
vagis a l‘era”. Com que vam estar calla-
dets i no vam anar a l’era no hi va haver
cap mena de problema. El cert és que
de preguntes sí que en teníem, però vam
decidir que en aquest Ple no en faríem
cap per veure com anaven les coses. Per

Un punt on creiem
que no s’han guardat
les formes per part
de l’equip de govern
és la concurrència al
lloc de treball: Con-
sergeria del Col·legi
Macià-Companys.

Estem contents en alguns arran-
jaments que es fan al poble: voreres,
places, base dels arbres i altres. Llàstima
que alguns desaprensius es prenguin els
immobles de tots com objectes de
llançament. Caldrà que tots estiguem
alerta per saber qui ocasiona els
desperfectes i no abaixem els ulls o girem
el cap davant aquests actes.

Quan sortiran aquestes ratlles al carrer
ja s’hauran fet la fira Agr’auto i el Car-
naval. Desitgem que tots dos esde-
veniments tinguin l’èxit que tots volem.
Esperem que negoci i diversió vagin
agermanats durant el mes de febrer.

Fins una altra, que tingueu sort. ■




