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Pressupostos 2005: Política social justa,
equilibrada i coherent

❚  Agrupació local del PSC

PARTITS POLÍTICS

A  la darreria de cada any, l’actualitat
política, també la municipal, passa
per la gènesi del pressupost.

També, l’agrupació local del PSC, des d’una
anàlisi exhaustiva i minuciosa, volem
reflectir la repercussió que tindran per als
ciutadans els pressupostos de la Generalitat,
i de retruc els d’Agramunt, previstos per a
l’any 2005.

En primer lloc, cal destacar que els
pressupostos presentats al Parlament català
aposten d’una manera clara, transparent i
directa per les polítiques del benestar, tan
sovint menystingudes per governs
anteriors. Les dades són reveladores i
clares: es produeixen increments que van
del 13% al 42% i que ordenades de major
a menor són, en política territorial i obres
públiques, treball i indústria, medi ambient,
habitatge, sanitat i educació. Així doncs, es
pot constatar d’una manera palpable que
s’ha produït un canvi de tendència respec-
te a la manera d’entendre les necessitats
socials. I malgrat no els agradi a alguns,
aquest canvi ha estat des de l’esquerra
progressista i sobretot en positiu per
Catalunya.

Però per si encara hi ha algun escèptic
sobre les transformacions, afegirem una
segona i definitiva dada: amb els nous
pressupostos creix la inversió pública. Això
significa que, respecte l’any 2003, darrer
pressupost que va fer el govern de CiU, la
proporció passa de 365 euros per habitant
a 669, cosa que suposa gairebé el doble.

Per nosaltres la inversió equival a
redistribució de la riquesa, cohesió social i
garantia de desenvolupament de la nostra
economia. Sense despesa pública no hi ha

En la democràcia, l’instrument fiscalitzador de l’acció de govern, sigui del tipus que sigui, ha
estat el procés d’elaboració, debat i posterior aprovació del pressupost. Els comptes anuals, són
el mecanisme mitjançant els quals es pot expressar amb claredat quines són les seves prioritats
d’actuació i quins recursos humans i materials utilitzarà per a assolir els seus propòsits i objectius.

creixement de l’estat del benestar. Per tant,
podem afirmar, amb orgull i satisfacció, que
ens trobem davant uns pressupostos que
suposen un gir copernicà respecte als usos
anteriors. Aquest era el compromís i
l’explícita petició dels ciutadans. La
continuïtat d’aquesta tendència és la millor
garantia que seguirem caminant en la
direcció del creixement econòmic i de
l’equitat, la intel·ligent combinació que
permetrà afrontar amb garanties els reptes
del país. Així doncs, seguirem contribuint
amb el nostre granet de sorra a fer una
Catalunya més justa, més solidària i
sobretot més humana.

Pel que fa als pressupostos municipals,
volem manifestar la nostra voluntat que
esdevinguin el mirall on tota bona gestió
ha de reflectir-se. L’agrupació local està
convençuda que aquest any sí, que deixaran
de tenir un caràcter de contenció a causa
dels desajustos produïts en el quadre
d’ingressos i despeses municipals pel llast
que s’arrossegava de l’anterior consistori.
Aquests pressupostos han de contribuir a
situar la vila d’Agramunt amb dotació de
serveis que permetin millorar la capacitat
adquisitiva dels conciutadans.

També esperem que desaparegui de la
ment d’algun addicte a les falsedats com la
queixa gratuïta, en expressió seva, sobre
la nul·la realització teatral que ha de saber
també que aquesta va lligada amb altres
activitats artístiques, literàries i
d’espectacles àudio-visuals. La ràdio muni-
cipal també està en un procés de millora
que es fa evident dia a dia. Totes elles es
veuran, encara més, encabides en els
comptes anuals. Com també estem

convençuts que no es remouran queixes del
servei públic amb les millores previstes en
el transport que es posarà en horari que
puguin usar els que hagin d’anar a rebre
atenció mèdica d’especialistes a Tàrrega.
Agramunt es veurà enfortida per la gestió
de l’equip de govern i ni la reticència dels
més conservadors podrà frenar les ganes
de créixer, ni pertorbarà el treball diari dels
qui encapçalen el consistori.

La comprensió per la decepció d’algun
petit sector (cosa natural per altra banda),
l’augment de la inversió en el territori i la
redistribució de la riquesa seran les
màximes prioritats d’una acció de govern
que portarà la nostra estimada vila cap al
desig del ple desenvolupament. Una acció
de govern que lluny de menystenir les
crítiques constructives, intentarà englobar
el màxim d’adhesions possibles per fer allò
per la qual cosa va engendrar-se la coalició
de govern: fer un Agramunt millor.

I precisament per aquest motiu la nostra
agrupació, i per extensió tot el socialisme
català, treballarà per aconseguir-ho segons
el nostre lema electoral: primer Agramunt,
després Catalunya! ■

Aquests pressupostos
han de contribuir a

situar la vila d’Agramunt
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dels conciutadans.
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Grup local del Partit Popular

E n el mes d’octubre, vàrem
expressar la nostra opinió sobre
alguns temes que ens afecten a

tots i prioritzant en un tema delicat com
és el del polígon o la relació govern-
oposició. Doncs bé, al final vam acabar fent
una petita reflexió sobre les bones
intencions i les accions fetes, i una cosa és
el que es diu i l’altra el que es fa; això ho
diem perquè sembla que després d’aquest
temps de legislatura encara estem sentint
projectes per fer i no projectes fets, i dóna
la sensació que fins el 2007 no han de
passar comptes amb els agramuntins, no
cal ara justificar el que no es fa.

dubte la creació de la comarca de la Ribe-
ra del Sió i Agramunt essent capital,
esdevindria una oportunitat única amb tots
els avantatges que comporta, però pocs
dies després que la premsa de Lleida es
fes ressò de la notícia, el tripartit impulsava
la creació de noves comarques a Catalunya,
la sorpresa la vam tenir aquí quan vam
poder veure que potser el fet que governin
els mateixos partits a Agramunt i a
Catalunya no és un avantatge, sinó potser
tot el contrari, una cosa ben estranya.

 Però, per un moment imaginem-nos
que Agramunt és capital, sense un polígon
adequat, a part s’hauria de tenir en compte
alguns aspectes bàsics que tota comarca
té, com per exemple l’atenció sanitària.
Tenim un centre d’atenció primària (CAP)
bo, qualificat en molts aspectes, però una
capital, o ja no cal que sigui una capital,
ha de disposar d’una zona d’atenció
d’urgències, amb un nivell d’infraes-
tructures de primera qualitat. Amb el cas
d’Agramunt, el CAP, juntament amb el Parc
de Bombers, forma aquesta zona, tot això
ho diem perquè al mateix indret hi ha
també ubicat l’antic quarter de la guàrdia
civil i nosaltres al nostre programa elec-
toral ja vam dir que l’Ajuntament hauria
de disposar d’aquest terreny amb la major
brevetat i donar-hi una utilitat, per
exemple una ampliació del cap i configu-
rar la zona d’urgències. Ho vàrem
prometre, ja que el nostre cap de llista a
les eleccions municipals ja va tenir
contactes amb alts càrrecs del Partit Po-
pular de l’anterior govern d’Espanya, en
què es donava per feta la gestió fins i tot
abans de les eleccions generals de març si
el PPC d’Agramunt hagués format part de
l’equip de govern local. Per això volem
preguntar des d’aquí, quina és la realitat
actual del terreny del quarter de la guàrdia
civil i, si fos possible, que no ens donessin

una resposta amb promeses com si
estiguéssim encara en campanya, ja que
aquest tema hauria d’estar executat i ara
hauríem d’estar parlant de projectes i dels
diferents usos que s’hi podrien portar a
terme. En aquest aspecte, el PPC espera
que se li doni un ús social, i així augmentar
les accions de govern de tipus social perquè
tots els agramuntins i agramuntines, ja
siguin d’aquí o nouvinguts, puguin gaudir
d’un espai nostre, i no fer solament polí-
tiques de propaganda pels acabats
d’arribar a la nostra vila, amb l’excusa que
a posteriori s’autodenominin progressistes
o socials. Tots som d’Agramunt indepen-
dentment d’on arribem, i tots volem que
estiguin a gust a la nostra vila, però no
per això hem de deixar de fer política pels
altres.

REFLEXIÓ INTERNACIONAL
Des del Partit Popular de Catalunya

estem preocupats per la direcció política
que porta aquest país, a causa de les
accions realitzades pel govern del PSOE.
Amb els mesos que porta, solament ha
sabut destruir el que ja havia construït amb
coherència el PP. Dia darrera dia a la
premsa es pot veure que solament es fa el
contrari del PP, cosa gens estranya ja que
governen amb un programa d’oposició, i
amb seguretat podem dir que no compli-
ran el promès en campanya. La mala gestió
s’ha portat fora de les nostres fronteres,
en una veritable guerra entre governs
començada per l’executiu socialista, fent
propaganda d’un sentiment antiamericà,
seguint amb la línia d’oposició i d’unes
aliances a tot gas amb el món àrab. Al PP
pensem que unes aliances amb els països
àrabs són necessàries, però el que no es
pot deixar de banda, és la primera potència
mundial com ho són els EE.UU. ■

Aquest és un mes de festes, uns dies que són, si més no, per a poder pensar de tot el que ha
estat aquest any i fer un balanç ja sigui personal o col·lectiu, però en aquest cas volem fer un
balanç a nivell polític des del nostre punt de vista.

Agramunt pateix un
greu problema degut a

les infraestructures
que no s’ha sabut

resoldre.

Qui pensava que no el podrien
sorprendre més amb el tema polígon,
s’equivocava. Ara resulta que amb l’excusa
de la nova i fictícia comarca de la Ribera
del Sió, es demanava al teixit empresarial
que unís les forces per donar suport a la
acreció de la comarca; indubtablement, el
suport el tenia, el té i el tindrà de tots els
agramuntins i agramuntines, però el que
ens va sorprendre més, era demanar
precisament al col·lectiu que aquí Agra-
munt pateix un greu problema degut a les
infraestructures que, ja sigui per culpa de
l’antic o del nou equip de govern, no s’ha
sabut resoldre. Primer s’ha de resoldre un
problema per poder-ne solucionant
d’altres. Perquè Agramunt sigui una opció
vàlida per a ser capital ha de tenir uns
mínims d’instal·lacions, però sense cap




