
sió   17OCTUBRE de 2004

OPINIÓ EL CELOBERT

Una oportunitat històrica
❚  Joan Puig

Amb el projecte de remodelació
de les comarques, el conseller
Carretero ha destapat la capsa

de Pandora o, si es vol dir d’una altra
manera, la caixa dels trons. Està bé ser
valent i afrontar els temes per peluts que
siguin, encara que ja m’agradarà veure
quina serà la solució final d’un assumpte
tan inflamable i delicat com aquest.
Sembla que el conseller de la Generalitat
està fent un estudi on es contempla
favorablement l’ampliació de les
comarques catalanes. És més, fins i tot
ja s’ha anunciat (el sistema de globus
sonda polític funciona la mar de bé!) que
el Moianès, el Lluçanès, la Vall de Ribes,
la Vall de Camprodon, el Delta de l’Ebre,
el Segre Mitjà i la Baixa Segarra poden
ser les set noves comarques a crear,
cosa que ampliaria substancialment les
41 ja existents.

És prou sabut que la divisió comar-
cal és una eina administrativa que in-
tenta reflectir la realitat geogràfica,
encara que, en alguns casos hi hagi
clarament altres elements històrics,
geogràfics, demogràfics o de voluntat
dels administrats que s’oposen a la
divisió. Aquest és el cas de la Ribera del
Sió que, tot i servar una unitat històrica
i geogràfica inqüestionable, fou
esquarterada entre tres comarques. Per
altra part, ja fa temps que es demostrà
que la divisió comarcal no és perfecta ni
intocable, en poder ser modificada quan
es cregui oportú, tal i com es féu amb el
Pla de l’Estany o el Pla d’Urgell.

Des d’un punt de vista d’adscripció
purament nominal, als ciutadans de
carrer tant ens fa pertànyer a una co-
marca o a una altra, perquè se suposa
que l’administració i el govern han de
vetllar amb equitat pel bé comú. Tots hem
d’estar igualment ben tractats. Dit d’una
altra manera, a mi tant més que em
diguin que sóc de la Ribera del Sió, de
l’Urgell, de la Segarra o de la Noguera,

perquè el nom no fa la cosa (o no hauria
de fer-la). Com és doncs que ara sor-
geixen veus per totes bandes demanant
formar una comarca pròpia o ser la ca-
pital de la que es crea? Per què Ponts i
Artesa es disputen la candidatura de la
nova comarca del Mig Segre? Per què hi

ha molts poblets petits que rei-
vindiquen la seva can-

didatura?

D o n c s
perquè la Generalitat

fins ara no ha actuat igual per
a tots els ciutadans. Així de clar.
Hi ha hagut els que viuen en

els caps de comarca que han
rebut més serveis i estan millor

atesos que la resta. I això es pot dir de la
mateixa manera que demanem al govern
central que faci pública la balança fiscal
de les autonomies. Per què no es publi-
ca, doncs, la balança fiscal comarcal? Per
què la majoria dels serveis de la comarca
han d’anar a parar sempre a la capital,
mentre els pobles petits o mitjans s’han
de buscar la vida? Per què la capital té la
seu del Servei Comarcal, la Biblioteca Co-
marcal, l’Arxiu Comarcal, els Mossos
d’Esquadra, etc., etc. i tots els que no hi
vivim ens ho hem d’ensumar de lluny?
No es podria fer un xic la política de re-
partir el pastís entre tots? Encara hem
de dir quien parte y reparte se queda con
la mejor parte? O potser haurem de pre-
cisar que qui reparteix s’ho queda tot?

En aquest sentit, la política duta a terme
per la Generalitat i els diferents governs
de Pujol han estat nefastos. És clar que
es va dir que començaven a repartir pels
més grans i que després tocaria el torn
als altres. Però al cap de vint-i-cinc anys
el “després” sembla que no arriba. I crec
que això s’ha de denunciar.

Per això mateix no és d’estranyar que
ara moltes viles, pobles i poblets que ens

vam quedar sense capitalitat en
la primera repartició comarcal,
vulguem tenir una comarca
pròpia i ostentar-ne la
capitalitat. Qui no vol entrar a
la menjadora? Si ser cap de co-
marca, com s’ha fet fins ara, vol

dir rebre més diners en inversions
i serveis (que en definitiva creen llocs

de treball), tots volem ser caps de co-
marca.

Quan fa uns dies es va dir que donarien
pas a noves comarques, hom tenia la viva
esperança que Agramunt hauria pre-
sentat la seva candidatura i l’hauria
defensada, amb arguments sòlids i
convincents, a capa i espasa. La decepció
va venir quan, en saber quines eren les
noves candidates, la Ribera del Sió no
apareixia per enlloc. Ni se l’esmentava.
Fins i tot l’Informe Roca, que es presentà
fa poc a la Universitat de Lleida, contem-
plava la comarca del Sió com una realitat
territorial. Com pot ser que ara ni se’n
parli? Agramunt, al llarg dels segles, ha
perdut moltes batalles històriques que
l’han minvat considerablement. No
s’entén, doncs, que es torni a escapar una
oportunitat com aquesta. Els nostres
polítics de la casa gran ho haurien de tenir
ben clar i haurien de pugnar per acon-
seguir-ho. D’aquesta manera no només
s’obtindria justament el que la nostra vila
i els pobles de la Ribera del Sió es me-
reixen, sinó que també es desfaria un
greuge històric que fa temps que s’arros-
sega i ens limita. ■
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Impunitat sobre rodes?
❚  A. Ponsa

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L’ACUDIT D’EN CREUS

– Amb algunes ací baix quedaria millor!, ja t'ho he dit una altra vegada!!
– A mi no m'agrada, caram!! Sempre em renyes!!!
– Sí, però la que regnes ets tu!

A  vegades hi ha notícies que et
revelen detalls que van molt
més enllà del que sembla el seu

contingut intrínsec. Que durant un
període relativament curt de temps es
detectin dos ral·lis il·legals a les carreteres
catalanes, sense que tinguin res a veure
l'un amb l'altre, diuen, circulant molts
cops a velocitats de llampec, resulta un
fet inversemblant mancat de cap
explicació raonable. Malgrat tot, però, si
com s'ha dit, els seus participants tenen
el privilegi (o la dissort) de pertànyer al
grup mundial dels qui posseeixen les
fortunes més exorbitants, pot entendre's
per on van els trets de l'excentricitat.

que no tenen res a veure amb la seva
juguesca. Aquesta combinació d'èxtasi-
finiment etern sembla ser que, per a ells,
ha de ser la llumeta de l'estímul que els
alliberi de la presó de l'avorriment en què
se senten sotmesos.

Com tota persona amb massa pasta,
aquests individus són propensos a altres
actituds que sovint freguen, sinó la
il·legalitat, sí el sentit de la incivilitat més
elemental. Unes imatges servides per la
televisió ho confirmen a bastament.
Segons elles, corresponents al darrer
ral·li que va passar per les autopistes ca-
talanes, aquests pobres rics ho feien lluint
una actitud de superser que surava per
damunt de tot i de tots, sense que res ni
ningú no els pogués impedir el seu pro-

pòsit d'anar de Londres a Tarragona en
menys de vint-i-quatre hores, com si les
multes i els expedients als quals s'expo-
saven per l'incompliment dels requisits
fossin fets insignificants davant el grapat
de bitllets de banc que podien exhibir en
un moment determinat.

Per acabar-ho d'adobar, es veu que al
seu entorn no hi manca mai l'habitual
repertori de festes: disbauxa i mam, cosa
que contribueix a fer pujar el nivell d'ir-
responsabilitat fins a extrems perillosos.

És cert que cada país té dret a triar la
manera d'actuar per resoldre els seus
assumptes, però s'hauria de barrar el pas
a aquestes persones. Ja en tenim prou de
conductors eixelebrats al nostre país. No
cal que en vingui de fronteres enllà. ■Ja en tenim prou de

conductors eixelebrats
al nostre país. No cal
que en vingui de
fronteres enllà.

Es veu que aquesta mena de desafia-
ment a la vida s'organitza i té punt de
partida a Anglaterra i s'endinsa per al-
gunes autopistes europees sense previ
avís, és a dir, que els agents encarregats
de vetllar per l'ordre del trànsit es troben
els desaprensius conductors a sobre per
sorpresa i, per tant, sense haver pogut
elaborar el seu pla d'actuació prèviament,
tot i que les vies de circulació de cada
país estan suficientment senyalitzades
perquè tothom sàpiga en tot moment si
s'excedeix a allò que marca la llei,
sobretot pel que fa referència a velocitats.

Però, és clar, qui compra un cotxe de
tants milers d'euros no ho fa per bé i per
alt, sinó per la imperiosa necessitat de
combatre el tedi que el rosega tot buscant
la descàrrega suficient d'adrenalina
corrent a velocitats extremes per
entremig de l'agitació viària, sense deixar
de ser conscients, a la vegada, del risc de
quedar esclafat o mutilat per sempre
més, i el d'atropellar uns quants innocents
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Hi serem a temps?
❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

E l primer escrit que em vaig
disposar a fer, vaig tenir molt
clar com s’havia de batejar, do-

nada la difícil situació del moment i la
poca confiança que dipositava amb els
nostres mandataris locals i altres canvis
que les circumstàncies del moment
auguraven.

No fa massa dies, un bon amic ens
parlava en un sopar de colla, de l’escrit
de l’agramuntina, evidentment sense
conèixer que de mi es tractava, i va co-
mentar que no sabia si era apropiat com
a encapçalament de cada mes i per a tots
els temes que exposava. Personalment
considero que fins al moment ha estat
utilitzat en propietat, però no sé si a par-
tir d’ara serà prou precís perquè ja són
uns quants els temes en què segur que
no hi serem a temps!

És ben palpable per a tots, que les co-
ses a la casa gran van de mal en pitjor,
que les desavinences de l’equip de govern,
encara que amagades, creen conflictes
habitualment al bipartit, i que el tracte
amb l’oposició és insuportable tot i haver
anunciat la intenció de diàleg i d’entesa
als quatre vents. Coneixent les per-
sones, cosa molt fàcil en els pobles petits,
podem tenir per segur que els cinc
regidors no menteixen pas en sentir-se
desinformats, marginats i fins i tot en
ocasions ridiculitzats per l’equip de
govern en algun Ple. De fet, em consta
que la manca de diàleg i d’informació no
és una exclusiva cap a l’oposició, sinó que
afecta d’altres col·lectius, entitats i fins i

tot sectors de participació del propi
ajuntament en les seves diverses co-
missions.

No es tracta de predicar intencions
pensant que la gent som “uns babaus“ i
ens ho creiem tot fent-nos un copet a
l’espatlla. Tampoc es tracta d’anar fent
el posat de bones persones, sinó de-
mostrar que se n’és. Ocupar un càrrec
no és sols anar a firmar o manar per
telèfon i continuar amb la professió ha-
bitual com si res no hagués passat, s’hi
ha de ser a les verdes i a les madures. No
cal omplir-se constantment la boca del
bé que ho fem ara i el malament que es
feia abans. No cal excusar-se amb que
no hi ha diners, quan l’actual pressupost
no és pas inferior al d’anys anteriors.
Tampoc no cal anar canviant a tort i a
dret tot el que estava fet o començat i
quan hi ha queixes dir que estava
programat per l’altre govern. Ni voler fer
canvis espectaculars a la Fira, encara que
sigui en perjudici de la mateixa i dels
estandistes.

Pel que es veu el criteri i la coherència
dels ciutadans està molt per damunt del
que l’equip de govern pensa dels ciuta-
dans i la veritat és que el descontent
de molts ja no s’amaga en el silenci com
fins ara. Ja és hora que es parli lliurement
i manifesti el desacord amb actuacions
nefastes com la rotonda de l’Av. Cata-
lunya, com l’haver privat de la sub-
venció al carrer Molí Vell, com les
despeses d’enjardinaments per tot
arreu, com la inacabada obra dels safa-

reigs, com la inexistent reforma dels
dipòsits... i un llarg etc. que acabaria amb
el tema més “tufenc”, el Polígon que ha
acabat amb un contenciós, de la qual cosa
el que més ens ha de preocupar és el fet
que ens hem quedat sense futur indus-
trial per falta de diàleg, de gestió i de
dedicació.

Període d'estancament
Bé, no continuaré enumerant actua-

cions desencertades, però sí vull fer una
petita matisació quant al fet que
Agramunt està clarament en un període
d’estancament. Sembla ser que s’han
acabat les obres de gran envergadura que
feien de la nostra vila, una vila ambiciosa
i a l’alçada de gairebé una capital de co-
marca quant a infrastructures i serveis.
Per cert, és ben curiós que el nou govern
de la Generalitat (dels colors del bipartit)
anunciés la concessió de noves comarques
per a tots els que ho havien sol·licitat i la
Ribera del Sió no aparegui per enlloc!
Es veu que en sortir a la premsa el
comunicat vàrem córrer a sol·licitar-ho.

Per acabar i acomiadar-me fins el mes
que ve, només vull fer-vos una petita
reflexió. Podria ser que el fet de plantar
tantes flors fos per contrarestar la pu-
dor de purins que últimament envaeixen
les nostres llars si gosem a obrir les
finestres per a ventilar? No cal, però,
buscar cap culpable perquè com diu el
refranyer “De tot en té la culpa el
manxaire” (Ref. 4775). ■
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Escola de Policia de Catalunya - Agramunt
❚  Pere Mora i Giribet

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

"Si voleu valents de mena
anau ab los catalans,
sobretot los de l'esquadra,
sobretot los xichs de Vall".

(Mn. Cinto Verdaguer)

A l'estiu era de vacances
a Vilafortuny i, des
d'allí, vaig anar a

Salou a saludar el meu amic. En
arribar a la plaça d'Europa vaig
veure tres noietes rosses
(semblaven angleses) les quals
tenien un plànol turístic a les
mans i hi assenyalaven uns
determinats indrets; tot d'una,
diligent, un jove i eixerit policia
local amb un impecable unifor-
me s'hi atansà i els digué: "– Can
I help gou?" (les puc ajudar).
"– Yes, thank you very much!"
(Sí, moltes gràcies), elles
digueren; (ell havia estudiat
anglès a Dublín) i amb amabilitat
els indicava el que li pregun-
taven, i com que tots eren molt
joves allà no faltava ni el bon
humor ni les rialles; jo, que
portava crosses degut a un
accident, esperava al seu darre-
ra i tan bon punt van acabar la
conversa, vaig dir al meu amic:
"– I a mi em pots ajudar, Eloi?",
ell es va girar i ens vam saludar
efusivament.

* * *
L'estudi de la llengua anglesa

m'ha comportat la satisfacció,
entre d'altres, que un "carrossa"
com jo, hagi connectat amb
noves amistats i també amb la
Cristina, l'Anna, l'Enric, el
Gerard, el Marcel i l'Eloi, uns
joves de divuit anys dels quals
m'honra de poder dir que, ara,
són també els meus amics.

Al març del passat hivern, en

una telefonada, el Marcel em
deia: "Hauries d'acompanyar
l'Eloi a l'Escola de Policia de
Catalunya a Mollet del Vallès,
perquè hi té un examen psico-
tècnic que, de passar-lo, el
facultarà per fer unes oposicions
de policia local; els seus pares
són de vacances i ell creu que
tu series l'indicat per acom-
panyar-lo" ...i, efectivament, a
les set del matí sortíem d'Agra-
munt cap a Mollet.

En arribar-hi, en una comis-
saria dels Mossos d'Esquadra
ens van indicar on era l'Escola i
ben aviat ens vam veure im-
mersos en l'especial ambient de
l'acadèmia; tot seguit, el meu
amic es va trobar enmig d'una
vuitantena de joves que aspi-
raven a poder cobrir vint places
de policia local a Salou.

Mentre ells feien el primer
examen, em va quedar temps
suficient per recórrer les mo-
dernes instal·lacions de l'Escola:
Diversos edificis, aules i patis on
des de 1985 es formen els
futurs mossos d'esquadra i
policies locals de Catalunya.
Impressiona viure i veure
l'aspiració de més de mil cinc-
centes persones (homes i dones)
fent les pràctiques dels més
variats exercicis que comporta
l'estudi d'aquesta milícia. Allí hi
ha pistes d'atletisme, d'ins-
trucció, de tir, pavelló esportiu,
circuit per pràctiques de cotxes
patrulla, pati de banderes on
formen els aspirants, el "bou-
levard" ...aquest últim és una
petita ciutat subterrània on hi
ha bars, botigues, bancs,
oficines, discoteques... i s'hi si-
mulen atracaments, tirotejos,
accidents... A la sortida d'aquest
nucli urbà vam tenir l'agradable

sorpresa de trobar-hi dos
aspirants de la policia local
d'Agramunt que, tal com an-
teriorment ja van fer els altres,
hi rebien formació policial; els
vam saludar i els vam trametre
el nostre cordial encoratjament
i l'enhorabona. Són singulars els
aires de disciplina, jerarquia,
ordre, veus de comandament
que s'hi respiren i també les
salutacions militars que hi rep
la persona que visita l'escola.

En acabar les més de dues
hores d'exàmens del matí, vam
dinar al menjador de l'escola i
hi vam viure la companyonia
dels mossos i policies estudiants;
en aquell distès ambient ens hi
vam trobar com a casa.

A la tarda nous exàmens, en
total més de quatre hores. I
quan ja marxàvem, en passar
per l'atrevit pont elevat, que
uneix l'escola de policia i la de
bombers, de sobte, ens hi vam
trobar amb les nostres compa-
triotes Josefina Verni i Tere Añé,
ambdues regidores del nostre
nou Ajuntament, les quals ens
van manifestar que assistien a
una conferència d'estudi de
seguretat viària que auspiciava
la policia holandesa, i, natural-
ment, la sorpresa i alegria van

ser mútues. Vam visitar, també,
un fitó d'agermanament amb la
policia d'una ciutat italiana i vam
donar per acabada la jornada.

A l'Eloi, tot això no li venia
tan de nou com a mi, perquè
ell, anteriorment, ja havia fet un
important treball de fi de curs
a l'Institut (150 pàgines, titulat:
"Passat i present d'una pro-
fessió de servei - Mossos d'Es-
quadra") i gràcies, evidentment,
als estudis realitzats en una
acadèmia es va poder presen-
tar als exàmens esmentats que
el qualificaren per poder exercir
a la policia de Salou.

Per tant, aquell dia ens vam
sentir orgullosos de la nostra
Escola de Policia de Catalunya
on es formen tants nois i noies
(catalans "valents de mena" que
diria Mn. Cinto) i també el que
hi trobéssim una tan bona
representació de la nostra Vila,
va ser molt gratificant i per no
oblidar-ho fàcilment.

I ara penso que l'elecció tan
vocacional d'unes professions
com aquestes ha de donar, sens
dubte, els seus bons fruits per
als qui les elegeixen i, natural-
ment, també per al nostre país,
en comportar-nos més seguretat
i menys delinqüència. ■
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Voldríem seguir venint
❚  Mercè Solé i Ribalta

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

❚  Un veí de Montclar

I l'opinió del poble, què?

En un indret estimat, s'alça la vila
d'Agramunt, segur que ben cone-

guda per tots els que llegiu la revista SIÓ.

Veniu turistes, veniu
a visitar nostra vila,
que us espera amb cant joliu
la nostra excelsa Regina.

Mare de Déu del Socors
sigueu sempre, si us plau,
guia i nord de nostra vida
i feu que una mà suau
beneeixi nostra Vila.

Josep Soldevila i Vilanou
(Recull de poesies)
Agramunt 1964

E l passat mes de setembre
el nostre alcalde, el

Vicenç, va dimitir del seu

La meva família ha fet que nosaltres,
els néts, besnéts, nebots, ens estiméssim
la Vila i la casa on tantes i tantes estones
havíem passat, amunt i avall de les esca-
les, "de les golfes al planxador", "del
planxador a les golfes", això ha canviat,
ja no es pot pujar i baixar: "vigileu hi han
escletxes per tot arreu". Sortir al balcó
estimat del carrer Sabateria és un altre
perill. La casa ens espera, però resta
tancada. Si parlem dels "coberts", joia
preuada de la Vila, hi veureu un pas
barrat, ja no s'hi pot passejar.

Què us passa, agramuntins? Ens
convideu a venir, però allà on hem de
dormir, la nostra casa estimada, la "del

Joanet de Can Viladàs i la Genoveva, la
Pauleta i el seu taller de modistes,
l'Esperança, la planxadora i el Quimet, el
petit de la família, la troben que s'està
malferint per no tenir un resguard i al-
guna cosa al costat. És això el que voleu?
Necessiteu el solar? I tots vosaltres, veïns,
què en penseu d'aquesta història?

Nosaltres volem continuar venint,
endreçar casa nostra, obrir el balcó ben
obert per sentir el brogit del poble i
ensenyar als nostres petits una part de la
nostra història.

Segur que trobareu solucions per fer més
bonic el poble i així els fills dels fills podran
anar venint a visitar aquesta Vila. ■

càrrec. Els fets són que,
després de moltes pressions i
de ser acusat de frau al poble,

preguntes a la junta quants
diners falten, i diuen que no
falta ni un "duru".

Cada vegada que saludo el
Vicenç, tinc ganes de pregun-
tar-li si algú li ha demanat
perdó. Sé ben cert que és
d'una família humil, que de
lladres no en tenen res, i que
a hores d'ara ho han de passar
molt malament.

I ara qui mana? Els mateixos
que han tractat el Vicenç de
lladre. En una democràcia, el
poble podia triar el seu alcalde.
A Montclar ens l'han imposat.
Per què no fan eleccions? O
potser no els interessa... ■

• Manteniments agroindustrials

• Especialistes en tot tipus
de soldadura

va dimitir per la desconfiança
que li van merèixer.

Si mal no recordo, fa uns
catorze anys ningú no volia ser
l'alcalde, perquè no hi havia
diners. Ara que tot està
reflotat, tothom vol manar a
costa del que sigui.

Fins ara al poble s'havien fet
moltes coses. Què en faran
ara? Ara el poble es pregun-
ta, si el que volien era manar,
per què van fer passar veus
que l'alcalde es quedava
diners?

Com a veí del poble només
veig enveges i moltes ganes de
tenir la paella pel mànec. Ara
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CACAU 2004: L'aroma d'un cacau amarg
❚  L'Equip de Caps de l'Agrupament
   Escolta d'Agramunt

Feia dies que hi estàvem treballant.
Ho teníem tot pensat però faltava
molta feina per a fer. Sabem que

aquesta mena d’activitats per a tanta gent
i tan diversa poden sorprendre’t en
qualsevol moment amb algun imprevist
de darrera hora. N’érem conscients, però
vam intentar ultimar fins al darrer detall,
ja que la pluja de l’any passat va deixar-
nos amb les ganes de tenir-ho tot a punt.

Era dissabte a la tarda i tothom anava
arribant amb les tendes sota el braç. Era
realment bonic veure com el passeig
s’anava omplint de colors i de joves. Els
més petits podien gaudir d’un ampli
ventall de tallers, mentre que els més
grans havien de dur la bicicleta. És clar,
en tots els actes també hi ha el sector de
gent que no sap el que hi van a fer i es
presenten sense la bicicleta. També hi
eren aquests. Potser preferien fer les
activitats dels petits, perquè per fer altres
coses alternatives no calia que es
desplacessin fins al passeig, que qualsevol
indret de la vila els hagués acollit
amablement.

Quan arriba la nit tot es fa més espe-
cial, hi així ho havíem previst. Els més
joves, amb els pares i mares, es divertien

cantant cançons i ballant. Per als més
grans, la música d’ambient pretenia rei-
vindicar aquell espai alternatiu que a
vegades no se’ls dóna. Ho havíem planejat
amb aquest objectiu. La darrera cançó
donava pas a l’hora d’anar cap a les
tendes. Es demanava silenci i ordre pels
que feia estona que dormien i pels que
l’endemà havíem de seguir vetllant per a
l’organització. I el silenci no va arribar.
La situació es va desbordar i l’equip de
Caps, com a responsables de l’activitat,
vam haver d’enfrontar-nos al compor-
tament insolent de molts dels participants
i, sobretot, d’altres joves que, trencant
la rutina dels dissabtes a la nit vaguejant
pel carrer, aquell dia tenien un lloc on
sentir-se protagonistes. Potser el proble-

ma és que no tenen ningú que es preocupi
del que fan i del que deixen de fer un
dissabte a altes hores de la matinada.

Sentit de la responsabilitat

Els escoltes tenim l’hàbit de treballar
en consens i utilitzar la paraula per a
aconseguir-lo. Per altra banda, també
tenim molt aferrat el sentit de la respon-
sabilitat davant de les persones que han
dipositat la seva confiança en nosaltres.
Quan es presenta una situació límit, la
responsabilitat pesa més que la paraula
i, si cal, demanem ajuda a autoritats
externes per a assegurar-la. I així ho vam
haver de fer. No ens agrada ni ens
pertoca; per aquest motiu rebutgem els
actes i les situacions que ho requereixen.
Som voluntaris al servei de qui ens vol i
ens respecta, només d’aquests, i no tenim
la necessitat d’experimentar amb aquells
que no comparteixen la nostra manera
d’educar. Sempre hem volgut entendre
els joves i les seves inquietuds. I
continuarem treballant en aquest sentit,
però no permetrem que la manca
d’educació d’alguns d’ells deteriori i
malmeti la nostra tasca. ■

La situació es va
desbordar i l’equip
de Caps vam haver
d’enfrontar-nos al
comportament
insolent de molts
dels participants...
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Polígon industrial públic, on és el diàleg?
❚  Alejandro Silvestre i Rosell
   Director de Transil Logística

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

T elevisió Espanyola deu
1 . 2 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
(7.494.620.941’66 euros) de

pessetes. El deute, xifres de mareig, es
pagarà, cal no oblidar-ho, amb diners
públics de vostè i meus, de tots nosaltres.
La torpor dels governs i dels directors
generals de l’ens es reflectirà en la futu-
ra programació televisiva i el que és pitjor,
en els pressupostos generals de l’estat,
que hauran de deixar de banda
determinats serveis (sanitat, educació,
habitatge...) per poder fer front a les
milionàries factures dels creditors. Aquest
recordatori posa de manifest que hi ha
responsables d’institucions públiques que
juguen amb els diners dels altres sabent
que la seva butxaca particular no es veurà
afectada.

Passem full i parlem ara de quelcom
ben proper: l’ampliació del polígon indus-
trial públic d’Agramunt.

La dissortada història comença quan,
com a fruit de converses mantingudes
amb l’Ajuntament registrades l’any 2001,
arribem a un acord i firmem un contracte
el 2002; el 2003 l’Ajuntament aprova el
Pla Parcial PP8 d’ampliació del polígon
públic ja existent; el projecte entra en via
morta en vigílies de les eleccions
municipals d’aquell any –tots els partits
polítics defensaven en els seus progra-
mes l’ampliació urgent del polígon indus-
trial públic, se’n recorden. Acabats els
comicis, pregunto al nou alcalde, Ramon
Muixí, per l’evolució del polígon indus-
trial públic i em respon, per escrit, que
tirarà endavant tot allò pactat amb
l’anterior consistori de manera rigorosa
i ràpida (document signat l’onze de juliol
de 2003).

Aturem aquí la primera part del
calendari. Abans d’encetar la segona part
de la relació cronològica dels fets, vull
deixar constància que a hores d’ara

mentre els Ajuntaments de Cervera,
Tàrrega, Balaguer, Camarasa, Solsona o
la Seu d’Urgell ultimen acords per am-
pliar els seus respectius polígons
industrials –a fi i efecte que no se’ls
escapin inversions empresarials oferides
per empresaris de dins i de fora dels seus
municipis i així crear riquesa i prosperitat
per als seus ciutadans– el Consistori
d’Agramunt busca subterfugis per
aparcar el compliment dels acords
esmentats ficant-se en un carreró judi-
cial de difícil sortida que he hagut d’instar
en veure’m greument perjudicat per
l’incompliment de l’esmentat contracte
establert pel Sistema de Cooperació,
segons consta –i l’alcalde Ramon Muixí
admet– en documents públics degu-
dament signats.

Diu l’alcalde, després de més de tres
anys d’anant-la ballant –i de guanyar vots,
ell i els seus companys de Consistori, amb
la promesa de tirar endavant l’ampliació
del polígon industrial públic–, que no
valen precipitacions.

Subvenció de la Generalitat

Tornem al calendari. L’octubre de 2003
la Generalitat em concedeix una
subvenció de 120 milions de pessetes
(facin el càlcul en euros) per ajudar-me a
instal·lar a Agramunt un centre logístic
amb magatzem de fred, empresa que
permetrà la creació d’uns 200 llocs de
treball. El gener de 2004 he de renun-
ciar a l’esmentada subvenció davant la
impossibilitat de començar a construir les
naus perquè no disposo dels terrenys. El
febrer, març i abril d’enguany mantinc
diverses entrevistes d’alt nivell (regis-
trades en els llibres de visites respectius)
amb la Delegació del Govern, el
Departament d’Indústria i la Secretaria
General d’Indústria per tal de solucionar

problemes de subministrament elèctric
adduïts per l’Ajuntament com a excusa
per a no tirar endavant el projecte
d’ampliació del polígon públic –veuran
que sempre remarco públic perquè el
polígon privat és un negoci particular que
mereix tractament específic. A partir
d’aquest moment, es precipiten els
esdeveniments fins a desembocar al 15
de setembre d’enguany, data de l’ad-
missió judicial del recurs contenciós admi-
nistratiu contra l’Ajuntament d’Agramunt
per rescissió de contracte i no execució
del Pla Parcial PP8.

Agramunt
s’enfronta a un
contenciós judicial
que pagarem tots
menys els respon-
sables de l’embolic...

Com es pot veure, parlar de pre-
cipitació és un sarcasme insultant. Dir,
com s’ha dit en l’última sessió plenària
del mes de setembre, que hi ha hagut i
s’ha ofert diàleg és amagar la veritat.
Argumentar dificultats insalvables és
reconèixer incapacitat de gestió. Presu-
mir de contactes per trobar solucions és
fer volar coloms perquè la realitat
demostra que mentre altres pobles de
l’entorn s’espavilen i creen riquesa,
Agramunt s’enfronta a un contenciós ju-
dicial que pagarem tots menys els res-
ponsables de l’embolic, un Ajuntament
d’esquerres, teòricament sensible al
desenvolupament econòmic i social de la
nostra vila.

Al principi parlava del deute de TVE i,
malauradament, no era un recurs
al·legòric. ■




