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Ribera del Sió: inversió, prosperitat i dinamització
❚  Agrupació local del PSC

PARTITS POLÍTICS

T al i com deien els il·lustrats del
segle XVIII, tot bon governant
es caracteritza per adaptar la

seva acció de govern a la realitat existent.
Doncs bé, una realitat avalada per un
denominador comú històric, cultural,
econòmic i demogràfic s'ha engendrat al
nostre voltant. Estem parlant d'allò que
anomenem comarca de la Ribera del Sió.

L’entitat tindria la seva capital o centre
administratiu en la nostra vila i podria
ben bé estendre’s des de Butsènit, a
ponent, fins a Plans de Sió, per la part
de llevant.

Aquesta nova distribució territorial
suposaria una millora en l'estat del
benestar de tots els conciutadans, ja que
implicaria que serveis com la sanitat i
l'educació, fins ara mancomunats amb les
diferents comarques, passarien a ser
executats per un únic ens comarcal. A més
a més això facilitaria la comunicació del
nou òrgan amb la futura vegueria, al
mateix temps que donaria fluïdesa i
celeritat en les seves actuacions perquè
seria el reflex d'una sola veu i d'un
projecte ferm, estable i ambiciós.

suposaria la potenciació de l'eix Salou-
Pirineu, el qual es materialitza en la car-
retera C-14. Aquesta potenciació es
veuria acompanyada d'un augment de la
inversió, d'augment de llocs de treball i,
en definitiva, de la dinamització del nostre
entorn i la consecució d'una més gran
prosperitat.

Així doncs, el conjunt del teixit
associatiu i empresarial local hauríem
d'unir esforços per donar la màxima
difusió possible a la comarca. No ens
quedem de braços plegats perquè a
millorar tot allò que ens envolta encara
hi som a temps.

Quan hem fet referència a la
dinamització no ens oblidem d'una de les
grans preocupacions de la majoria de les
famílies. Aquest element pertorbador en
determinats casos no és cap altre que el
de la recerca d'un habitatge digne,
assequible i estable.

Des de l’agrupació local del PSC volem
fer constar la nostra joia i alegria per
l'aprovació, per part del govern de la
Generalitat, d'un pla de xoc de l'habitatge
que permetrà que les famílies més
malmeses o amb menys recursos puguin
accedir a habitatges de protecció oficial.
Aquestes estaran destinades bàsicament
al jovent que busca un espai on
independitzar-se o a la gent gran que
persegueix un hàbitat on reposar de for-
ma tranquil·la.

Dit pla de xoc de l'habitatge ratifica que
el govern tripartit està fent de la política
social la seva raó de ser, lluny d'altres
governs molt distants respecte de les
necessitats socials.

En la mateixa finalitat social podríem
ubicar els pressupostos generals de
l'estat, que lluny de perseguir el
propagandisme, la demagògia o el
clientelisme, estan destinats a cobrir les
grans mancances del conjunt de l'estat.

Ara sí que el govern ja no escatimarà

esforços ni recursos en beques per
estudis o investigació, augment del salari
mínim, augment de les pensions més
baixes o mesures per avançar en l'estat
del benestar.

Aquells pressupostos que prometien
molt, però que a l'hora de la veritat no
eren res més que pa sucat amb oli, ja
han passat a millor vida. Ara ja no es
paralitzaran obres ni tampoc no
s'aprovaran plans hidrològics per regar
camps de golf, senzillament es destina-
ran les partides a ajudar els més
necessitats i a contribuir que tothom
pugui millorar el seu nivell de vida. I a
Catalunya això serà possible gràcies a la
forta inversió que farà l'estat espanyol
en infraestructures i en mesures socials.

I ni tan sols l'intent de menystenir els
pressupostos, per part d'aquells que
durant vuit anys van atorgar un xec en
blanc al govern d'Aznar, ens aturarà. En
ambició, perquè Catalunya rebi més
inversions per part de l'estat, ningú no
ens guanyarà. Per tant sembla que aquest
cop sí, el govern estatal ha obert els ulls
respecte les demandes més sol·licitades.

La fira del torró

Per acabar volem referenciar que
durant aquest mes s’ha celebrat la XVI
fira del torró i la xocolata a la pedra. Una
fita que any rera any supera totes les
previsions i dispara les expectatives
d'assistència i seguiment fins a límits molt
engrescadors.

Així doncs, aprofitem l'avinentesa per
dir a tots els agramuntins i agramuntines
que l’hagin visitat i valorat en la seva jus-
ta mesura que continuïn en el futur
col·laborant-hi amb civisme, respecte i
educació per tal de fer-la encara més
gran. Cuidem la fira, cuidem Agramunt,
que el poble s'ho mereix!! I si n’heu gaudit
que us hagi anat de gust!! ■

Tot el conjunt del
teixit associatiu i
empresarial
hauríem d'unir
esforços per donar
suport a la proposta
de creació de la
comarca Ribera
del Sió.

Ara bé, perquè l'anhelada comarca vegi
la llum tots hem de ser conscients del
molt que la nostra vila es juga en aquesta
proposta. No és solament una alteració
de l'ordre territorial sinó que també




