
D’aquí a uns pocs dies tenim no-
vament una cita amb les urnes. 
Aquest cop són les eleccions mu-
nicipals, els resultats de les quals 
són els que, d’alguna manera, 
afecten més directament la ciuta-
dania. És, des dels Ajuntaments, 
on es gestionen la majoria de les 
qüestions i necessitats que ens 
marquen el dia a dia. Des d’ERC, 
tenim el gran repte de consolidar i 
augmentar, si és possible, el nostre 
tercer lloc en nombre de regidors 
arreu de Catalunya, tot i el resul-
tat advers en les passades elec-
cions al Parlament de Catalunya.

Malgrat tot, cal constatar que, en 
les eleccions municipals, per la 
seva proximitat amb els afers 
quotidians dels ciutadans, també 
es valoren altres elements com 
són les persones que encapçalen 
i conformen les llistes i la feina 
feta amb anterioritat per aquestes 
persones o qui les ha precedit. Les 
eleccions d’aquest proper mes de

maig no cal dir que ens arriben en 
uns temps econòmicament molt 
difícils, conscients que les finan-
ces municipals estan i estaran 
molt aprimades mani qui mani als 
Ajuntaments, a la Generalitat o al 
Govern Central, independentment 
de les idoneïtats que hi pugui ha-
ver entre ells. S’hi haurà de posar 
el coll i molta il·lusió per anar reso-
lent les diferents necessitats mu-
nicipals amb uns recursos, amb 
tota seguretat, més que minvats.

Pel que fa a la capital del Sió, 
al municipi d’Agramunt, el grup 
d’ERC porta anys fent els deures, 
tal com ho demostren les seves 
actuacions i els resultats electo-
rals dels darrers temps. Després 
de quatre anys formant part d’un 
govern bipartit i amb l’alcaldia, les 
eleccions municipals de l’any 2007 
van suposar un increment impor-
tant de vots i alhora de regidors i 
regidores, igualant per primera ve-
gada CIU, que sempre havia estat 

la llista més votada a Agramunt.
Aquests bons resultats, en bona 
mesura, són fruit del treball rigo-
rós i eficient que han demostrat 
les persones que han conformat 
les diferents llistes que s’han anat 
succeint, però també i, d’una ma-
nera molt important, de la imatge 
que han transmès a la ciutadania 
de ser un grup molt ben cohesionat, 
coherent i treballant tots a la una.

En la llista que us presentem per 
aquestes properes eleccions mu-
nicipals, Acord d’Esquerra, s’ha 
volgut donar cabuda a un ampli 
ventall de sensibilitats, deixant 
pas a noves incorporacions no vin-
culades al partit però a les quals 
ens uneix la nostra estima i ma-
nera de veure el nostre municipi 
en particular i el país en general. 
Som una llista renovada, jove i ben 
preparada, amb experiència mu-
nicipal al capdavant de regidori-
es, arrelada a la terra i vinculada 
a les nostres entitats, amb il·lusió, 
vocació de transparència i ganes 
de treballar, disposats a posar al 
vostre servei tota la nostra for-
ça i imaginació que, sens dubte, 
seran necessàries per afrontar 
un futur amb reptes difícils però 
engrescadors. Un futur que s’al-
bira ple de canvis transcenden-
tals i que, com hem dit abans, si 
anem tots a una, segur que tots 
junts farem història. Estem del tot 
segurs que Amb tu farem més.
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Som una llista renovada, jove i 
ben preparada, amb experiència 
municipal

22 de maig, eleccions municipals

Candidatura d’Acord d’Esquerra a les Eleccions Municipals del 22 de maig

EDITORIAL



Jerc Agramunt 

De bell nou ens trobem a les portes de les elec-
cions municipals. En aquesta ocasió, però, mar-
cats per la crisi econòmica i les retallades que, 
des de la Generalitat, ens van arribant.

Per a aquells Ajuntaments que, en els darrers 
anys, no s’han posat les piles, el tren ja ha pas-
sat de llarg si parlem de la realització de grans 
obres i caldrà tornar al sac de ciment i la gave-
ta. Però estem segurs que els veïns i veïnes sa-
bran donar la importància que es mereix l’es-
forç fet. Hi haurà municipis amb equipaments 
i serveis de primera i municipis amb equipa-
ments i serveis que són el llegat del passat.

Ara, doncs, ens encarem a una legislatura de 
consolidació, de saber aprofitar bé els recursos 
i d’afrontar el futur amb optimisme.

La gent d’Esquerra als Plans de Sió està prepa-
rada per encarar els reptes de futur i us anima 
perquè a partir del 22 de maig comenci el canvi, 
tant per la bona salut política, com per renovar 
la il·lusió. 

ERC Els Plans de Sió        

Des de la Ribera...

Per a aquells Ajuntaments que, en els 
darrers anys, no s’han posat les piles, el 
tren ja ha passat de llarg si parlem de la 
realització de grans obres

La llista que us demana la vostra confiança, Acord 
d’Esquerra, la forma gent compromesa, que coneix la 
problemàtica de la comunitat perquè gran part dels 
seus membres la viuen o l’han viscut en primera per-
sona, formant part o dirigint  associacions de tot ti-
pus, amb totes les dificultats i els minsos recursos, i 
sempre, sempre, sense esperar res a canvi, senzilla-
ment millorar l’entorn.

També som persones amb experiència en el govern 
municipal, gent que hem format part de llistes amb 
majoria absoluta, llistes que hem governat en minoria 
i que hem estat a primera fila de la Corporació.  A  més, 
coneixem i hem viscut la duresa de l’oposició, experi-
ència sovint menystinguda i poc valorada, però tam-
bé enriquidora pel pas que estem disposats a donar.

Som gent de diàleg i tindrem la mà estesa per ajudar 
i ser ajudats, sense que això ens privi la capacitat i 
agilitat en la gestió i presa de decisions.

És per tot això,  que ens veiem capaços de governar 
en aquests temps en què la vàlua i el compromís de-
mostrats amb fets, no paraules,  seran decisius.

És evident que no podem garantir la solució de tots 
els problemes que té el nostre poble, però sí que us 
podem assegurar la nostra decidida voluntat que 
Agramunt es guanyi el futur millorant la gestió dels 
recursos i oferint un nou estil de govern.

Feu-nos confiança. Recolzeu el nostre compromís. 
Amb vosaltres farem més.

Acord d’Esquerra

Un cop més, tenim l’oportunitat de fer que les 
coses canviïn. Un cop més, tenim a les nostres 
mans el poder del canvi. A falta d’uns dies per a 
les eleccions municipals, els diferents partits ja 
han ensenyat les seves cartes.

Si mirem endarrere, veiem que les principals 
butaques dels nostres consistoris han estat 
ocupades diversos anys per persones que no 
podem incloure dins la bombolla de la joventut. 
Aquest fet copsa la idea, una vegada més, que 
política i joves no segueixen un mateix camí. 
Ara, però, sembla que el timó canvia de sentit.

Sota l’aixopluc del paraigua del nostre partit, 
descobrim una llista fresca, amb nous perfils, 
noves veus i, el més important, amb un espe-
rit jove que parla i entén el nostre llenguatge. 
Un equip de persones disposat a esborrar els 
obstacles que fan que els joves no ens sentim 
identificats i/o interessats amb la política. Si 
estem convençuts que som una peça clau per 
Agramunt, hi hem de jugar i, de moment, no-
més ho podem fer d’una manera i un dia, és a 
dir, donant el nostre vot a Acord d’Esquerra el 
proper diumenge 22 de maig.

Creiem que el futur és del joves, però no obli-
dem que la vellesa i la joventut passegen aga-
fats de la mà; l’experiència i el futur necessiten 
caminar plegats.



DISSABTE 14 de maig: 11h LES PUELLES (plaça Església)
DILLUNS 16 de maig: 21h ALMENARA (plaça Major)
DIMARTS 17 de maig: 21h LA DONZELL (local Social)
DIMARTS 17 de maig: 22h MAFET (local Social)
DIMECRES 18 de maig: 21:30h MONTCLAR (Ajuntament de Montclar)
DIJOUS 19 de maig: 22:00h AGRAMUNT (sala del Teatre del Casal Agramuntí)

El nostre grup ha estat treballant des de fa 
mesos preparant propostes concretes tant 
per la ciutadania com per a tots els sectors 
que configuren la nostra vila

Estem en ple període preelectoral i tots els grups 
municipals que presenten candidatures treballen de 
valent ultimant un bon programa i una campanya per 
a captivar l’electorat que, com sempre, sabrà escollir 
la millor opció.

El nostre grup ha estat treballant des de fa mesos 
preparant propostes concretes tant per la ciutadania 
com per a tots els sectors que configuren la nostra 
vila; en l’àmbit associatiu, se’n varen conèixer ja al-
gunes en la trobada d’entitats d’Agramunt, essent la 
més destacada la presentació del nou portal Agra-
munt en Xarxa.

La candidatura d’Acord d’Esquerra, ben preparada i 
cohesionada, ha sabut trobar la complicitat de tots els 
seus membres en un sol objectiu: millorar, en qua-
litat, els equipaments i serveis que tenim, des de la 
proximitat en el tracte i la transparència en la gestió. 

Des de la Secció Local treballarem per donar suport 
al nostre grup, impulsant diferents actes com el di-
nar que vam celebrar el passat diumenge 10 d’abril al 
Consist Park, amb una vuitantena de simpatitzants i 
amics, o col·laborant amb la Festa de l’Acord que vam 
organitzar  per petits i grans el passat 7 de maig, ob-
sequiant a tothom amb l’original “Joc d’Agramunt” i 
amb un detall ben dolç.. 

Algú deia que ara el moment s’ho val, ja que són anys 
difícils i que l’esforç en aconseguir els resultats serà 
després molt més gratificant. Però cal ser moltes per-
sones per a fer-ho possible, persones com tu i com jo. 
Fem-ho tots junts el proper 22 de maig i aconseguim 
un gran Acord.

Dinar amb amics i simpatitzants al Consist Park

Secció Local

Mítings de Campanya
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Josep Huguet i Herbera
Alcalde d’Agramunt (1979-2001)

Ramon Muixí i Calderó
Alcalde d’Agramunt (2003-2007)

Regidor (1999-2011)

Guardaré sem-
pre un bon re-
cord d’aquests 
anys, enyoraré 
els companys, 
les reunions de 
treball a altes 
hores de la nit 
i tantes i tan-
tes coses.

Tot té un inici i tot té un final. Després 
de vuit anys dedicats a fer de regidor i 
quatre a fer d’alcalde en aquest Ajunta-
ment, ha arribat el moment de dir adéu a 
aquesta responsabilitat. Quan estava es-
crivint aquestes línies afloraven un munt 
de sentiments contradictoris que es mo-
vien entre la satisfacció pròpia d’una de-
cisió conscient i volguda i la tristesa per 
deixar projectes i companys. 

Sempre s’ha dit que la vida d’un polític 
és efímera i el més difícil per qui ocupa 
un càrrec públic és saber quan deixar-lo. 
Ara, ha arribat el moment de cedir espai 
a persones noves, joves, ben preparades, 
amb il·lusió per fer una bona feina i sa-
ber superar qualsevol repte.

Diuen que la política local és difí-
cil i poc agraïda, i crec que qui ho 
diu no s’equivoca, però en perspecti-
va, l’experiència personal d’aquests 
dotze anys ha estat d’aprenentatge 
i, per tant, globalment molt positiva.

Ha estat una experiència interessant de 
la qual també he après a prendre deci-

sions, a prioritzar, a equivocar-me, a im-
provisar, a ser pacient i a escoltar -per-
què cal escoltar molt per actuar-.

Gràcies per fer-me descobrir que hi 
ha matisos, petites coses que cal con-
templar més enllà de la tecnocràcia de 
l’eficiència i l’eficàcia. I que aquestes 
coses també cal incorporar-les a l’acció 
política, per romàntic i utòpic que pugui 
semblar. 

A tots els vilatans que m’han encoratjat i 
animat en alguns moments difícils, mol-
tes gràcies pel vostre suport –aquest és 
el record més apreciat que m’enduc-

Guardaré sempre un bon record 
d’aquests anys, enyoraré els companys, 
les reunions de treball a altes hores de la 
nit i tantes i tantes coses. No obstant, no 
podré evitar seguir de prop tots el movi-
ments que passin a la nostra vila, viure’ls 
i col·laborar ajudant en tot el que pugui i 
em demanin.

Salut i endavant!
Visca Agramunt!

Ara farà uns mesos, els qui, en aquest 
moments, encapçaleu la llista d’Acord 
d’Esquerra per a les eleccions municipals 
del 22 de maig em vàreu venir a veure. 

Després d’una bona estona de conver-
sa, vàreu proposar-me formar part de la 
vostra llista ocupant un lloc simbòlic, és 
a dir, tancant-la.

Em vaig sentir molt honorat i orgullós de 
la proposta. Després d’uns dies de refle-
xió, tot i doldre’m i tenint en compte que 
el vostre projecte promet un canvi en el 
fons i les formes i assegura fermesa i 
seriositat,  vaig prendre la decisió de de-
clinar la proposta per tal que el meu lloc
pogués ser ocupat per algú altre més

jove, amb més empenta, amb projectes 
nous i capaç de lluitar, ajudar i treballar 
de forma activa per les mateixes idees 
que em van moure, a mi mateix, a entrar 
en el món de la política municipal.

Alguns membres d’Acord d’Esquerra ja 
heu estat regidors amb mi com a Alcal-
de i ja llavors em vàreu demostrar que 
estimeu Agramunt, que sou fidels i  ho-
nestos i que sou prou capaços, com la 
resta de la llista, de treballar i servir una 
Catalunya lliure.

Només em resta agrair novament l’oferi-
ment i desitjar-vos el millor.

En sereu capaços. Endavant i sort!

ja llavors em 
vàreu demostrar 
que estimeu 
Agramunt “

Des d’Agramunt

Opinió


