
El passat dia 26 d’octubre, 
l’Ajuntament de la vila d’Agramunt 
acordà, en la seva sessió plenària 
i per una amplia majoria, adherir-
se a l’Associació de Municipis per 
la Independència, entrant així en 
aquesta llarga llista de municipis 
catalans i altres entitats que malden 
per la consecució d’un estat propi.

El moviment independentista està 
arrelant amb força i en tots els àmbits 
de la nostra societat i si volem ser 
honrats hem de reconèixer que això 
ha estat possible, en bona mesura, a 
l’esforç que en el seu moment va fer 
ERC, portant a la normalitat política 
una opció que fins aleshores molts 
la consideraven pròpia de quatre 
eixelebrats.

La darrera enquesta del CEO (Centre 
d’Estudis d’Opinió) feta aquest 
passat mes d’octubre ens diu que 
si en un referèndum vinculant es 
consultés sobre la independència 
de Catalunya, un 45,4% hi votaria 
a favor mentre que un 24,7% ho 
faria en contra i el 23,8% restant 
s’abstindria. Amb aquests números,  
resultaria que en l’esmentat 
referèndum, un 65% dels votants 
donaria suport a segregar-se 
d’Espanya, un resultat molt superior 
al que la justícia internacional 
consideraria necessari per donar 
validesa a la nostra emancipació. 
Però, i els partits politics de 
Catalunya, cap a on miren? 
 
En tot aquest context, l’actual 
situació econòmica hi té un 

paper importantíssim. De fet, 
possiblement, és el que ha fet 
més palpable aquesta necessitat 
creixent de prescindir d’Espanya 
i emprendre el nostre propi camí. 
Segons diuen també tots els 
estudis, actualment un de cada cinc 
catalans és pobre i el nostre nivell 
d’atur és el més alt dels darrers 
trenta-cinc anys. És evident que 
per arribar a aquesta situació, tots 
hi hem contribuït d’alguna manera, 
però ara cal reaccionar i realment 
seria vergonyós que, tenint una 
solució de país a una  bona part de 
les dificultats actuals, ho deixéssim 
passar de llarg. Potser voldria dir 
que com a poble no ens mereixem 
altra cosa.

Segons diuen també els estudis 
que es fan en aquest sentit, si els 
catalans poguéssim disposar dels 
nostres diners, seríem els tercers 
d’Europa en renda per càpita. I us 

penseu que els nostres politics no 
saben que han de fer per  treure el 
país d’aquesta greu situació? I tant 
que ho saben, saben perfectament 
quin és el seu deure i quina és la seva 
feina, saben amb tota exactitud què 
cal fer. L’únic que no saben és què els 
passaria a ells si realment fessin allò 
que han de fer. Davant del dubte, cal 
prioritzar; primer el seu estatus i el 
país, deixem-lo com està.

Davant tot el que hem exposat, sembla 
que ara per ara la solució passa per 
la implicació directa de la societat 
civil, entitats, plataformes locals i 
ajuntaments, que donada la seva 
proximitat al ciutadà, hauran d’ajudar 
a crear i remoure consciències per 
tal que algun dia, no gaire llunyà, els 
ciutadans de Catalunya exercim d’una 
vegada el dret a decidir quin és el 
futur que volem pel nostre país.

Nosaltres mateixos.
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Fent camí cap a la independència??

EDITORIAL



Jerc Agramunt 

Un cop més, un grup de joves va decidir tirar endavant 
una iniciativa sense saber si el  resultat seria el 
que esperaven, sense saber si aconseguirien el que 
demanaven. La il·lusió no hi va faltar en cap moment 
i potser això va ser el que finalment ho va fer possible.

Segurament no van pensar ni amb els mitjans de 
comunicació ni amb el missatges de suport; segurament 
no van imaginar quin ressò podia tenir el que es portaven 
entre mans. Només seguien un objectiu que un moment 
determinat els va motivar a fer-ho.

Tot va ser fruit d’una iniciativa encapçalada 
majoritàriament per jovent que van buscar gent que hi 
volgués participar, van gravar i editar, i van presentar el 
vídeo que havien preparat, com si es tractés de l’estrena 
d’una pel·lícula.

No es movien perquè els hi ho havia dit algú, no ho 
van fer sota cap pressió. Seguien un objectiu i van fer 
tot el que estava a les seves mans per complir-lo. I sí, 
l’estelada va onejar al balcó de l’Ajuntament.

Una iniciativa que ha demostrat un cop més el poder 
que poden tenir un grup de persones joves que volen fer 
realitat una idea pròpia, no era cap proposta imposada.

Ara, ens trobem davant d’unes altres eleccions. La 
situació actual no és fàcil per ningú, i tot sembla indicar 
que cap polític té la solució. Els resultats d’uns processos 
electorals marquen el ritme de vida dels pròxims anys. 
Un cop més és important exercir el vot, el nostre vot 
com a joves i encara que ens sembli inútil ens ho hem 
de prendre com una petita acció que pot fer canviar el 
nostre món.

Ben entrada la tardor i a uns mesos de les passades 
eleccions municipals, el balanç del nou equip de govern 
és força satisfactori en tots els sentits, amb més hores 
de dedicació i amb una nova manera de gestionar 
recursos humans i econòmics que fan evidents uns 
resultats més eficients. 

Des de la secció local, valorem molt positivament 
aquesta nova legislatura que ACORD D’ESQUERRA ha 
iniciat, clarament condicionada en l’aspecte econòmic, 
i que farà que es valori molt d’aprop cadascuna de les 
accions a dur a terme. Però també serà responsabilitat de 
l’oposició saber treballar pel bé comú del poble, des d’un 
mínim de celeritat en la difusió de dades i informacions, 
per no confondre els ciutadans i posteriorment haver de 
rectificar-les.  

Voldríem destacar també algunes de les mocions 
presentades i aprovades en els últims plens, com la 
moció en Defensa del Sistema Sanitari Públic (aprovada 
amb 9 vots a favor dels regidors d’Acord d’Esquerra, PP 
i PSC i amb 4 vots en contra del grup de CIU) o la que 
proposava l’Adhesió a l’Associació de Municipis per 
la Independència de Catalunya (aprovada amb 11 vots 
a favor dels regidors d’Acord d’Esquerra i CIU i 2 vots en 
contra dels regidors del PP i PSC), on es recordava el 
dret a l’autodeterminació de tots els pobles recollit a la 
carta de les Nacions Unides. Això facilitarà també a les 
persones d’Agramunt que ho desitgin, a participar en la 
futura constitució d’aquesta Associació.

Volem recordar-vos que novament ens trobem davant 
d’unes eleccions, on caldrà fer memòria del que passa 
a casa nostra i de que només nosaltres mateixos com a 
poble tenim la potestat de decidir fins quan més volem 
o “podem” continuar en aquesta situació que cada dia 
sembla que s’agreuja una mica més.

Per acabar, voldríem aprofitar també per agrair 
l’assistència al centenar d’amics i simpatitzats que vau 
acompanyar-nos, un any més, al sopar de La Masia 
Talladó del passat mes de setembre, on vam gaudir 
d’una agradable vetllada amb un bon espectacle de 
màgia i de música. Com sempre, moltes gràcies a tots 
i totes.  

Secció Local

Diputats d’ERC i l’Equip de Govern Municipal conversant amb personal del CAP

L’estelada al balcó de l’Ajuntament durant la Festa Major
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Han passat ja cinc mesos de la constitució del nou 
ajuntament i durant aquest temps l’Equip de Govern 
format per tots els regidors del nostre grup municipal 
ha tingut temps per analitzar la situació en la qual es 
trobava l’Ajuntament a 11 de juny i prendre les decisions 
oportunes. A nivell econòmic i tal com ja vam informar 
en articles publicats en altres mitjans, l’Ajuntament 
d’Agramunt es troba en el següent estat:

Deute a llarg termini = 3.207.673!
Deute a curt termini = 432.375!
Endeutament = 78%
Anualitat teòrica = 528.000!
Deute viu = Crèdits + Operacions tresoreria + Retorns a 
l’Estat = 3.829.987!

A aquestes xifres, cal afegir que el pressupost 2011 
es va tancar suposant un ingrés de 177.000! d’un IVA 
anterior a la creació de l’Entitat Pública Empresarial 
(EPE) i que en aquests moments aquests diners estan 
a mans dels jutjats. Per altra banda, el govern de l’Estat 
ens reclama un retorn de tributs avançats i ja gastats de 
253.000! a repartir en cinc anys. A això, hem d’afegir-
hi una bossa de factures d’aproximadament 200.000! 
que any rere any van incorporant-se al pressupost del 
següent exercici per impossibilitat de pagament. Amb 
aquestes dades, no volem dir que la situació econòmica 
de l’Ajuntament sigui crítica però cal ser curosos a l’hora 
de realitzar inversions i d’aquí algunes de les decisions 
que hem hagut de prendre durant aquests mesos.

Grup Municipal

Ampliació Llar d’Infants

El divendres 4 de novembre es tancava l’obra amb un 
pressupost inicial de 441.331!. Som conscients que l’obra 
s’ha endarrerit més del previst però les desavinences 
econòmiques entre l’empresa i l’Ajuntament han 
requerit unes negociacions per tancar l’obra. A 15 de 
juny l’empresa presentava uns extres de 129.823! amb 
els quals l’Equip de Govern actual no hi estava d’acord i 
més, sense haver fet treballar cap empresa d’Agramunt, 
tal i com es preveia en el contracte d’adjudicació. 
Finalment, l’obra s’ha tancat amb uns extres de 24.769!.

Al·legacions al PUOSC

En el Ple celebrat el passat mes de setembre, l’Equip de 
Govern d’Acord d’Esquerra, amb el suport del PP i del 
PSC i els vots en contra de CIU,  van aprovar els projectes 
en substitució del col·lector de sanejament previst per 
l’anterior govern. Aquests projectes són els següents:

Projecte PRESSUPOST
Aportació 
municipal

PUOSC

Substitució de
la passera
sobre el Riu Sió

241.993,31 !
12.099,67!

(5%)
29.893,64 !

(95%)

Adequació de
les voreres del 
C. Capella

95.947,15 !
4.797,36 !

(5%)
91.149,79 !

(95%)

Adequació de 
la vorera sud
de la Ronda 
Comtes d’Urgell

102.211,90 !
5.110,60 !

(5%)
97.101,30 !

(95%)

Projecte de millora 
integral urbana de 
la vila d’Agramunt

19.891,37 !
8.010,83 !

(40%)
11.880,54 !

(60%)

Aquestes al·legacions responent a la voluntat de l’Equip 
de Govern de coordinar les obres amb l’objectiu de fer-les 
el més eficients possibles, tenint en compte que gràcies 
a una subvenció concedida per la Diputació, durant els 
propers mesos s’asfaltaran el C. Capella, el C. Control, la 
Ronda Comtes d’Urgell, la Ronda Molinal, el C. Verge dels 
Socors i Avinguda dels Esports, i que per altra banda es 
substituirà l’enllumenat de la zona nord d’Agramunt i de 
la Carretera de Cervera fins al pont del Sió, accions amb 
les quals obtindrem un alt estalvi energètic que durant 
el proper any podrem valorar més objectivament. Tal i 
com hem expressat en diverses ocasions, la voluntat 
d’aquest Equip de Govern és la prioritzar les obres a 
realitzar i únicament fer aquelles que econòmicament 
siguin viables. Si cal ser valent i desestimar una 
subvenció pel fet de no poder arribar a finançar i 
pagar la resta de l’obra, serem valents i actuarem amb 
responsabilitat. Durant aquests quatre anys Agramunt 
ha decidit que Acord d’Esquerra condueixi la vila cap a 
una millor situació i, en aquest sentit, convidem a tots 
els regidors de l’oposició a treballar en aquesta direcció.

Si cal ser valent i desestimar una subvenció pel 
fet de no poder arribar a finançar i pagar la resta 
de l’obra, serem valents i actuarem amb respon-
sabilitat

Les al·legacions al PUOSC preveuen substituir la passera sobre el riu Sió



Jaume Jovell i Grau

Quan des d’Esquerra m’han convidat a 
escriure aquest article, m’han dit que tenia 
“tota llibertat” per a dir el que volgués, 
remarcant “tota llibertat”. També, si volia 
criticar-los a ells.

M’ha complagut aquesta franquesa, que he 
interpretat de sincera. Els he dit que sí, i 
tot seguit m’he posat a pensar sobre què 
podria escriure amb “tota llibertat”.

De la política, de les eleccions, de la crisi, 
de l’Ajuntament , de Catalunya, de la 
concentració parcel·laria, de l’agricultura, 
del Segarra–Garrigues, del col·lectiu 
Garba, dels indignats de la Ribera del Sió, 
de les arts, dels esports, de la comunicació, 
de Lo Pardal, de l’Espai Guinovart. Tots 
temes que m’interessen i que potser en 
podria donar alguna opinió.

A mi m’agrada molt conversar, potser 
és d’això que hauria de parlar, de les 
relacions que estableixen les persones 
amb el llenguatge i les paraules i de les 
negociacions pacífiques i democràtiques 
que en poden sortir.

També m’agrada parlar de la relació que 
estableixen les persones amb el temps–
espai. Parlar de geografia, d’història i 
de memòria, d’antropologia, d’educació, 
de viatges, de gastronomia, de salut, de 
benestar, de present i de futur.

Però, només vull parlar de compromís, de 
responsabilitat, d’humilitat, de generositat 
i d’amor.

I amb tot l’amor us dic que quan llegiu 
aquestes línies les podeu criticar amb 
“tota llibertat”.

A mi m’agrada    
molt conversar, 

potser és d’això que 
hauria de parlar

Des de la Ribera...

Opinió

S’atansen unes noves eleccions.  
Aquest cop serviran per determinar 
qui ens manarà des del centre 
peninsular. Si les coses acaben 
anant com diuen les estadístiques, 
possiblement ens esperen uns 
anys de centralisme pur i dur afegit 
a la crisi econòmica i la manca de 
recursos públics. Aquests fets, lluny 
de desinflar els nostre sentiment 
independentista, ens ha de servir 
per convèncer tots aquells catalans 
que encara creguin possible 
encaixar dintre de l’EspaÑa  de les 
autonomies i les balances fiscals. 
El 20-N no és pas un mal dia per 

començar a dir, o per continuar 
dient, amb la força de les urnes, quin 
és el camí que vol seguir la nostra 
nació sense estat; la nostra cultura 
maltractada i la nostra economia 
espoliada.   

A nivell municipal, el grup 
d’Esquerra d’Ossó de Sió insisteix 
des d’aquesta publicació i com 
ve fent en les últimes campanyes 
electorals, cartes al consistori i 
converses particulars, en exhortar 
a l’equip de govern a fer les coses 
d’una manera més transparent i - no 
estaria malament - més dialogada. 

Per acabar, i com no pot ser d’altra 
manera desitjar al govern municipal 
d’Agramunt, una legislatura plena 
d’encerts, d’avenços i feines ben  
fetes.
SALUT I ESQUERRA!

Esquerra d’Ossó de Sió

“ TOTA LLIBERTAT “

L’Ajuntament d’Agramunt va aprovar 
en el passat ple una moció on es 
demanava al Departament de Salut 
la restitució de l’ambulancia al CAP 
d’Agramunt durant l’horari diürn.

Foto denúncia


