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Regidoria de Benestar
❚  Teresa Añé

REGIDORIES MUNICIPALS

Malacatúm
El dia 20 de juny va tenir

lloc al Passeig la primera festa
intercultural batejada amb el
nom de Malacatúm. Era la
cloenda d’un curs en el qual
s’han iniciat diverses accions
per millorar els coneixements
del grup d’immigrants que
resideixen a la nostra vila i han
manifestat l’interès a apren-
dre català en els cursos que
s’han organitzat. Durant el
mateix període, a poc a poc
també s’han començat a
realitzar alguns tallers pel
grup de dones amb molt bons
resultats pel que fa a l’esta-
bliment de relacions personals
entre les participants.

La trobada de ciutadans
d’Agramunt de diverses
nacionalitats tenia per objectiu
compartir un dia a l’aire lliure
apropant les diferents cultures
que durant la resta de l’any no
tenen ocasió de parlar i
conèixer-se.

Només ens uneix el fet de
viure al mateix poble, tot i
tenir el color de la pell
diferent, la llengua, la religió,
la cultura i tota la resta de
trets que ens caracteritzen
com a col·lectiu i ens fa tenir
el sentiment de pertànyer a un
grup que ens dóna identitat.
La necessitat d’inclusió és una
de les que sentim els humans,
potser la darrera en el llistat
de les necessitats sentides i
manifestades, però real. La
veritat és que la sensació de
ser diferent a la resta del grup
i alhora no ser tingut en
compte és un sentiment poc

agradable per dir-ho suau-
ment.

La jornada es va omplir
amb un partidet de futbito
entre dos equips de jugadors
d’Àfrica i de Catalunya, un
dinar amb diverses propostes
de cuina internacional i músi-
ca per ballar a la tarda. Durant
tota la jornada hi va haver una
parada d’informació per part
d’un grup d’agramuntins que
està treballant amb els
mateixos objectius fent difusió
de les propostes que estan
preparant per dur-los a terme.

La participació va ser infe-
rior a la desitjada degut al fet
que alguns col·lectius que
havien assistit a les reunions
de preparació no van ser-hi el
dia de la festa.

Els països més actius amb
diferent nombre d’assistents
van ser Mali, Senegal, Guinea,
Gàmbia i Mèxic, tot i que
també van acudir alguns mem-
bres de la comunitat marro-
quina, romanesa i colombiana.

Malgrat totes les dificultats

Residència
geriàtrica

La tarda del dia 12 de juny,
als jardins de Cal Mas Vell, es
va celebrar el dia de la família
de la residència geriàtrica, en
el qual, els participants van
poder compartir una estona
de lleure amb els residents i
personal.

La festa va constar d’una
exposició fotogràfica d’activi-
tats, d’un berenar i de dife-
rents actuacions musicals
amenitzades per la Mireia Puig
i Sellart, Aïda Perucho i Gale-
ra i el Vicent Loscos i Solé,
familiars dels residents.

També hem iniciat els con-
certs que, en col·laboració amb
l’EMMA (escola de música),
comptaran amb la participació
d’escolars que faran audicions
per als residents. La primera
actuació la vam tenir amb motiu
de la vigília de Sant Joan, a les
6 de la tarda en els jardins es
va presentar una audició de mú-
sica clàssica. La intenció és fer-
ho organitzadament per apro-
par els joves estudiants de mú-
sica als avis que tenim a la
residència i que entre tots
s’estableixi una complicitat
intergeneracional. ■

que suposa una primera
experiència d’aquestes carac-
terístiques, el balanç és positiu
per la bona disposició de la
gent que hi va prendre part i
el bon clima que es va crear
durant la jornada.

Des d’aquí, m’agradaria con-
vidar tothom a donar una
oportunitat a la iniciativa per
properes edicions i també
voldria felicitar els que hi van
voler ser en aquesta, ballant,
menjant o senzillament obser-
vant els colors de la diversitat.

A
JU

N
TA

M
E

N
T

A
JU

N
TA

M
E

N
T



sió   51JULIOL de 2004

REGIDORIES MUNICIPALS

Ràdio Sió, nova etapa
❚  Regidoria de Cultura

Una aposta decidida que hem fet
des de l’equip de govern ha
estat prioritzar la posada en

marxa, amb nous continguts, de
l’emissora municipal, Ràdio Sió. Ara, des
del punt 107.9 del dial, es pot sintonitzar
molt més lluny del nucli urbà la música i
la veu que durant les vint-i-quatre hores
del dia s’escampen des de l’antena situa-
da en el turó dels dipòsits.

amb una continuïtat encomiable.
Actualment, la fórmula escollida ha

estat la de buscar col·laboradors que,
constituïts en associació, han convingut
amb l’Ajuntament d’utilitzar les instal·la-
cions que hem posat a la seva disposició.
Val a dir que és un grup jove de gent
voluntariosa que de ben segur potenciarà
aquest mitjà de comunicació. A més,

comptem amb la dedicació d’una pro-
fessional que treballa en horari fix per
mantenir la graella dels programes amb
puntual actualitat.

Desitgem que en aquesta nova singla-
dura la ràdio municipal tingui el ressò que
li correspon com a mitjà de comunicació
complementari als altres que tenim a la
localitat. ■
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Agricultor de la vila busca terres per arrendar
per a la producció de farratge o cereals

Ara, des del punt
107.9 del dial, es pot
sintonitzar molt més
lluny del nucli urbà.

En una programació continuada, des
de principis d’aquest mes ja es nota el
canvi de programació. S’emeten butlletins
informatius locals i també a hores deter-
minades es connecta amb les notícies de
la ràdio pública de la Generalitat. Hem
d’agrair la bona disposició que en tot
moment han mostrat els conductors de
les emissions que els darrers anys s’han
anat fent, amb una menció especial per
l’anterior equip dirigit per Ricard
Anguera. Gràcies a ell i també als que
s’aplegaven al seu entorn, es va poder
seguir promocionant la ràdio municipal




