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La veu de CiU a Agramunt

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Sempre n’hi ha hagut d’escrits amb
idees i opinions diferents, però sí
que és cert, que ara es miren amb

lupa. Evidentment les rèpliques són
perquè algú se sent al·ludit. No cal caure
en l’error de pensar que qui contesta
l’últim té la raó. Tots els comentaris
justificats poden ser vàlids i no importa
l’ordre d’aparició.

El passat mes de novembre, es va fer
l’últim Ple ordinari establert per aquest
any, encara que abans d’acabar l’any es
farà alguna sessió plenària per aprovar
el pressupost de l’any vinent. Continuem
pensant que és una llàstima que els
ciutadans no assisteixin més com a públic,
perquè molts temes del poble estaria bé
que es coneguessin millor. Segur que més
d’un tindria alguna i que altra sorpresa.

Centrant-nos en el Ple del mes passat,
en acabar l’últim punt de mocions, precs
i preguntes, el senyor alcalde va demanar
la paraula. Es va fer el silenci i ens va
deixar bocabadats, resulta que va llegir

el nostre escrit del mes anterior, en
aquesta revista, i no li va agradar el que
dèiem de la rotonda de l’avinguda de
Catalunya. Així doncs, ens acusà de fer
demagògia (un terme que últimament
s’utilitza molt en temes polítics) i per
demostrar-ho ens preguntà: com
l’hauríeu fet vosaltres, la rotonda?

Sr. Alcalde, si algú vol una opinió per
tenir-la en compte, la demana abans i no
després de fer la rotonda. Normalment
l’equip de govern ha de governar i expli-
car el que fa i l’oposició pregunta, no al
revés. No és la primera vegada que ens
trobem en aquesta situació i no pensem
pas que sigui tampoc l’última.

Comptes Fira Torró
Ens alegra saber que aquest any l’equip

de govern té molt avançada la liquidació
dels comptes de la Fira del Torró. Ja se
sap que hi ha hagut un 30% menys de
dèficit? Això ens satisfà enormement,
donat que els comptes de la Fira del Torró
de l’any 2003 no van ser tancats i
presentats públicament al Comitè
Organitzador de la Fira fins el passat
23 de juny. Potser aquest any es pas-
saran abans d’acabar l’any, tal i com
sempre s’havia fet, d’aquesta manera
es pot preveure amb més exactitud, una
partida dins el pressupost per l’edició
vinent.

Quan aquest número de la revista arribi
a les vostres mans, serem a les vigílies
de les Festes Nadalenques i, per això, és
el nostre gran desig que les pugueu gau-
dir en companyia dels qui més estimeu.
Us desitgem un Bon Nadal i un Pròsper
Any Nou! ■

Trobem curiós com alguns veïns del poble ens manifesten que últimament es llegeixen més la
revista Sió perquè esperen trobar escrits de diferents ciutadans del poble, amb temes que
impliquen polèmica. Així mateix els agrada trobar en el proper número de la revista les rèpliques
pertinents.

Sr. Alcalde, si algú vol
una opinió per tenir-la
en compte, la demana
abans i no després de

fer la rotonda.




