
sió   53JULIOL de 2004

Crònica d’un juny amb bona collita
❚  Agrupació Socialista d’Agramunt

PARTITS POLÍTICS

Tal i com es deia en la Roma antiga,
la història sempre es repeteix. I
en aquest cas és ben veritat: els

socialistes hem tornat a guanyar les
eleccions europees. Una altra vegada hem
tingut, a nivell de Catalunya i de tot l’estat,
més vots que cap altra força política,  en-
cara que hem de lamentar la baixa
participació en aquests comicis.

Ara bé, allò que volem destacar, per
damunt de les altres conteses electorals,
és que aquest cop hem esdevingut el partit
de la majoria en la nostra vila.

Aquest fet l’interpretem com una moció
de confiança cap al nostre grup municipal
i indirectament com un premi vers la polí-
tica local desenvolupada al llarg de l'últim
any. Així doncs, cada dia que transcorre
ens dóna la raó, Agramunt va bé i el suport
dels vilatans així ens ho fa palès.

Però el mes de juny no solament ha estat
marcat per aquesta fita electoral sinó
també per altres esdeveniments a la nostra
vila.

trobar-se un sistema social poc integrador
i egocèntric.

Per nosaltres és igual el color de la pell
de les persones, la seva llengua o inclús
els seus costums socials. Lluitarem per fer
de la igualtat davant la llei i la igualtat
d'oportunitats la nostra bandera i la nostra
raó de ser.

És per això que encoratgem tots els
agramuntins i agramuntines a fer que
aquest grup de gent desplaçada o migrada
forçosa se sentin el més còmode possible
en un ambient d'harmonia, pau i serenor
social.

Ara bé, per superar una de les grans
barreres existents entre nosaltres, com és
el de la llengua, s'han anat realitzant cur-
sos de català que han estat massivament
seguits amb aprofitament per part dels
ciutadans estrangers.

La veritat és que fa goig veure com gent
que no és del país s'esforça per a conèixer
una llengua pràcticament desconeguda per
la majoria d'ells, però tan important alhora
d’introduir-se dins del teixit social de
qualsevol nació. És un esdeveniment dig-
ne de menció.

També ens sentim orgullosos de
l'organització d'una sèrie d'activitats
destinades a la mainada i a la joventut del
poble. Ens referim a les activitats i tallers
de l'estiu que s'engloben dins dels actes
lúdics estiuencs. Estem segurs que molts
pares s'alegren en veure com els seus fills
frueixen de l'època de l'any realitzant
activitats en grup tot desenvolupant valors
com el companyerisme, la fraternitat i el
més important, l'amistat i el treball
col·lectiu.

Convindreu que també l'estiu és una
època de tempestes i ruixats sobrevinguts.
Un dels fets que ha irromput en la política
municipal ha estat la qüestió referida al
polígon industrial.

Respecte aquest tema, des de l’agru-
pació lluny de voler polemitzar, animem
el nostre grup municipal perquè senti com
a seu el suport a les gestions realitzades

fins al moment per part de l'equip de
govern i rebutgi qualsevol ús partidista que
se'n vulgui fer per part de l'oposició.

Des del nostre punt de vista, un tema
tan important no pot ser de cap manera
objecte de disputes i conflictes ni tampoc
l'oposició s'ha de deixar portar per
rebequeries.

Allò que únicament ens ha d'importar és
facilitar la convivència dels vilatans i fer que
any rera any Agramunt es modernitzi i arribi
a ser un motor dinamitzador de l'Urgell.

És per això que esperem que a partir
d'ara es voti als plens de l'Ajuntament amb
coherència, no amb despit ni ressentiment
com també es va fer amb el tema de
l’informe jurídic sobre les al·legacions
presentades pel grup opositor en relació
als llocs de treball i la plantilla de
l’ajuntament. Tot per un lloc de treball que
finalment s’ha demostrat que no
“convenia” a l’interessat.

Per acabar ens agradaria donar les
gràcies, un cop més,  a aquelles persones
que varen fer-nos confiança el proppassat
13 de juny i que van servir per assolir el
títol honorífic de partit més votat. A elles
els diem francament que no els fallarem i
a la resta que no es van votar els diem
que continuarem treballant per guanyar-
nos la seva confiança.

Amb treball, esforç i dedicació és com
s'assoleixen els objectius i nosaltres els hem
acomplert amb escreix, així doncs: moltes
gràcies i endavant, que el millor encara
està per arribar! ■

Volem destacar que
en les eleccions al
parlament europeu del
13-J ens hem permès
d’assolir el títol
honorífic de ser el
partit més votat a la
nostra localitat.

En un tema tan
important, com és el
del polígon industrial,
no pot ser de cap ma-
nera objecte de dispu-
tes i conflictes, ni
tampoc l’oposició s’ha
de deixar portar per
rebequeries.

Des de la regidoria de Benestar Social
es va organitzar la “Festa de la diversitat”
adreçada a aquell col·lectiu de persones
estrangeres que per diversos motius es
troben residint a Agramunt. Dita festa
hauria de celebrar-se any rera any i alhora
servir com a trampolí per facilitar la
integració dels immigrants. Precisament
en aquest aspecte és en el que tots hem
d'incidir més, ja que per ells és prou difícil
el fet de viure lluny de les seves famílies i
del seu entorn sociocultural com per




