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Jordi Ignasi Vidal: «Balaguer s'ha
de posicionar en el sector
agroalimentari»
El candidat d'ERC aposta per la creació d'una comissió de cultura amb entitats i
persones representatives del municipi
Jordi Ignasi Vidal, candidat d'ERC a Balaguer
Consulta els resultats de les municipals del 2007 i 2011 a Balaguer
(http://www.naciodigital.cat/lleida/municipals2011/municipi/23040)

Jordi Ignasi Vidal, candidat d'ERC a Balaguer

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/13011/jordi/ignasi/vidal/balaguer/posicionar/sector/agroalimentari
Pàgina 1 de 2

- Tres propostes del seu programa electoral
- Impulsar el posicionament de Balaguer en el sector agroalimentari. El territori té un gran
potencial de matèries primeres de les que cal augmentar el valor afegit. El nou viver d'empreses
s'ha de complementar (per exemple amb un obrador...) i aprofitar instal·lacions existents (com
l'escorxador renovat) per a poder permetre la creació d'activitats noves que creïn ocupació estable
lligada al territori.
- Transparència i participació. Fer un Ajuntament transparent, simbòlicament un Ajuntament amb
parets de vidre. Començar a fer processos participatius i d'obertura de l'Ajuntament a la ciutadania.
- Crear una comissió de cultura àmplia amb persones representatives dels diversos camps culturals
i al mateix temps amb presència de les entitats culturals del municipi. Aquesta comissió és la que
ha de vetllar per a que la vida cultural balaguerina sigui coherent i variada.
- Acabi les frases:
- Al meu municipi li falta... poder oferir treball als seus ciutadans i tenir ambició de ciutat per a
poder emprendre projectes a mig i llarg termini.
- Al meu municipi li sobra... evidentment atur, improvisació en la gestió i polítiques buides de
contingut.
- La crisi s'ha acabat a la seva localitat?
Per desgràcia no encara, està essent més profunda i llarga del que s'havia dit inicialment.
- La primera mesura que prendria si és escollit alcalde el 24 de maig
- Seria reunir l'equip i ficar-nos a treballar. No crec que hi hagi cap mesura espectacular a fer el
primer dia, el que cal és ficar-se a treballar.
- Quantes legislatures creu que hauria de governar un alcalde?
- En condicions normals amb dos n'hauria d'haver prou.
- Amb quin partit mai no pactaria?
- Amb ningú que anteposi els interessos personals o de partit als generals de ciutat.
- L'aparició de les noves formacions és fruit de la poca autocrítica dels partits tradicionals?
- Crec que és fruit de la falta de participació del sistema actual. Només es pregunta als ciutadans
cada quatre anys i després resten oblidats. El descontentament pot derivar cap a opcions
pretesament regeneradores.
- És bo que la independència de Catalunya estigui present en aquestes eleccions?
- Cada persona que exerceix el seu dret a vot ho fa en funció de la seva llibertat personal. Entre
els molts paràmetres que es poden tenir en compte hi ha el posicionament respecte al procés
sobiranista, com també es tenen en compte el partit, els candidats, els equips...
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