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Batalla, citat
a declarar
dimecres a
Barcelona
al ser aforat
La Fiscalia Superior de Catalunya ha citat l’alcalde de la Seu
d’Urgell i diputat al Parlament
de Catalunya, Albert Batalla, el
proper dimecres 27 de setembre a les 11 del matí com a investigat per col·laborar en el referèndum de l’1 d’octubre.
Per la seva condició d’aforat,
pel fet de ser diputat al Parlament de Catalunya pel grup de
Junts pel Sí, ha estat cridat a
declarar per aquesta instància
fiscal. En el cas d’Albert Batalla
es dóna el mateix cas que el de
l’alcalde de Mollerussa, Marc
Solsona, que al ser aforat (és
diputat al Congrés dels Diputats pel PDeCAT) va ser cridat a
declarar també dilluns passat a
Barcelona. Solsona es va negar
a respondre dilluns les preguntes del ministeri públic. Al sortir de declarar, l’alcalde de Mollerussa va dir que considera
que no ha comés cap delicte i
que, en tot cas, l’hauria d’haver
citat el TSJC.

Continuen
declarant avui
més primers
edils a Lleida
i Cervera
Les declaracions d’alcaldes de
les comarques de Ponent i del
Pirineu pel seu suport al referèndum de l’1 d’Octubre continuaran avui als jutjats de Lleida
i Cervera, respectivament.
L’alcaldessa d’Almenar, Maria Teresa Malla, està citada
a les 10.00 a Lleida i una hora després serà l’alcalde d’Almacelles, Josep Ramon Ibarz,
qui hi acudirà. Al migdia estan
programades les declaracions
de l’alcalde d’Alpicat, Joan Gilart; Josep Abad, primer edil de
Rosselló i Jordi Latorre, alcalde
de Torrefarrera. Per avui també està citat l’alcalde de Seròs,
Gabriel Pena, i el d’Alcarràs, Miquel Serra, que han anunciat
que no aniran a declarar.
Paral·lelament, l’alcaldessa
de Tàrrega, Rosa Maria Perelló
acudirà a declarar a les 12.00
als jutjats de Cervera. Prèviament també ho farà Salvador
Bonjoch, alcalde de Bellpuig.

FOTO: Selena García / Enric Mir i Antoni Villas van arribar als jutjats acompanyats de veïns de les Garrigues i del president de la Diputació, Joan Reñé

Els alcaldes de Borges i Juneda
també es neguen a declarar
El mateix fan els edils de Tremp, Sort i Rialp
Mir i Villas diuen al sortir
de declarar que els alcaldes
que “defensen els drets de
la ciutadania” no han comés
“cap delicte”.
Lleida/Balaguer
J.MASSIP/ACN
L’alcalde de les Borges Blanques,
Enric Mir, i el de Juneda, Antoni
Villas, van acudir ahir a la citació
de declarar pel suport a l’1-O.
Aquest cop però, no van declarar
davant del Fiscal sinó que ho van
fer “en presència de la policia judicial”, va explicar Mir.
Tots dos van acollir-se al dret a
no declarar i els van advertir, segons Villas, “que el nostre poble
no té dret al referèndum i que,
per tant, si ho féiem entràvem en
un delicte penal”. No obstant això,
l’alcalde de les Borges va reivindicar que les “diligències que ens
ha obert a la Fiscalia no procedien perquè els alcaldes que defensen els drets de la seva ciutadania
estan avui aquí sense necessitat
i sense haver comès cap delicte”.
L’alcalde de Juneda, per la seva
banda, va concloure amb: “Moltes lleis però pocs drets, seguim
endavant amb el referèndum”.
A la sortida dels jutjats, els dos
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alcaldes van ser rebuts entre forts
aplaudiments per veïns i veïnes de
les Borges Blanques i Juneda, que
van voler mostrar-los-hi el seu suport. A més, alcaldes d’altres poblacions i representants polítics
també van ser-hi presents. La concentració va finalitzar amb el cant
dels Segadors.
DECLARACIONS A BALAGUER
d’altra banda, els alcaldes del
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
van comparéixer ahir als jutjats

de Balaguer citats per Fiscalia per
declarar en relació a la seva col·laboració amb el referèndum de l’1
d’octubre. De la mateixa manera
que els seus homònims a la resta
del país que també han estat citats, els alcaldes de Tremp, Joan
Ubach, Sort, Raimon Monterde,
i Rialp, Gerard Sabarich, es van
negar a declarar i es van limitar
a escoltar les 24 preguntes formulades per Fiscalia. Tampoc van
firmar la declaració i senzillament
es van limitar a signar la lectura

dels seus drets. Els alcaldes pallaresos que ahir van declarar
als jutjats de Balaguer van estar
acompanyats per una cinquantena de veïns dels seus municipis i
companys del partit que els van
donar suport en el moment d’entrar a declarar amb crits com ‘’no
esteu sols’’ o ‘’votarem’’.
Els tres alcaldes van arribar
junts puntualment a pocs minuts
de les deu del matí, quan havia
d’entrar a declarar el primer, Joan
Ubach (Tremp). Als jutjats es van
fer les fotos de rigor abans d’entrar i també van saludar a les persones que s’havien atansat per
donar-los suport.
A les onze del matí va ser el
torn de l’alcalde de Rialp i vicepresident de la Diputació de Lleida, Gerard Sabarich, i a les dotze
de l’alcalde de Sort, Raimon Monterde. Tant Ubach com Sabarich
són del PDeCAT, mentre que Monterde és de l’agrupació independent Fem Municipi.
L’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, que ja va comparèixer
dimecres passat al matí (també
als jutjats de la capital de la Noguera) els va acompanyar a primera hora i després va tornar a
l’Ajuntament a treballar.
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La freqüència de busos entre
Lleida i Alcarràs es triplicarà a
partir de la propera setmana
El nou ‘bus exprés’ preveu incrementar en 30.000
els viatges que es realitzen amb transport públic
Alcarràs
ACN
La freqüència de busos entre
Lleida i Alcarràs (Segrià) es triplicarà a partir de dilluns vinent, 25
de setembre, coincidint amb la
posada en marxa d’un nou servei
de bus exprés, l’e3, per part del
Departament de Territori i Sostenibilitat. El servei l’opera l’empresa Gamon. En concret, s’oferiran 15 expedicions d’anada i 15
de tornada, en comptes de les 5 i
4 actuals, de dilluns a divendres.
Dues d’aquestes expedicions
d’anada i de tornada es prestaran
també els dissabtes. El secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat del director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa i de l’alcalde
d’Alcarràs, Miquel Serra, han presentat aquest dijous la nova línia.
Font ha destacat que amb les 30
noves freqüències “podem incrementar en 30.000 els viatges que
es fan amb transport públic i això
es un petit pas, però imprescindible, per millorar la qualitat de
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l’aire i seguir lluitant des de Catalunya contra el canvi climàtic”.
Segons ha informat Territori en un comunicat, amb el bus
exprés Lleida–Alcarràs es reforçaran totes les franges horàries
de dilluns a divendres feiners de
manera que hi haurà un bus cada hora, tant en un sentit com

en l’altre. A més, els horaris estaran coordinats amb la resta del
corredor entre Lleida, la Granja d’Escarp i Massalcoreig amb
l’objectiu de millorar l’oferta del
conjunt.
Aquest servei forma part de la
xarxa de bus d’altes prestacions
exprés.cat que la Generalitat es-

tà desplegant als 43 corredors de
mobilitat amb més demanda del
territori. Es tracta de la 36ena línia a tot Catalunya i la tercera a
la demarcació de Lleida. Els busos exprés, a més de connexions
més ràpides i directes que les
línies convencionals, ofereixen
serveis com, vehicles accessibles,
premsa gratuïta i connexió Wi-Fi
a bord. Aquesta línia forma part
del sistema tarifari integrat de
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida.
Font ha explicat que el Govern
“està reforçant, una vegada més,
l’oferta de serveis de transport
públic a l’entorn de Lleida en el
seu conjunt i especialment dels
principals municipis i àmbits de
generació de mobilitat com ho
és Alcarràs”. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat ha posat
de relleu “l’èxit” dels altres busos
d’altes prestacions que ja funcionen a Lleida amb creixements
entre un 11 i un 16% , que avalen seguir apostant per aquest
servei.

Tremp celebra la setmana
de la mobilitat anant a
l’escola de forma sostenible
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Per tal d’afavorir els hàbits saludables i reduir l’ús de vehicles,
Tremp ha celebrat un any més
la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La iniciativa més visible
ha estat potenciar que els alumnes i les seves famílies utilitzessin
transports sostenibles com la bici o el patinet, o simplement que
es desplacessin a peu. Per fer-ho

de la manera més segura i tranquil·la, la Policia Local ha limitat
el trànsit de vehicles de motor a
l’escola Maria Immaculada en les
hores d’entrada i sortida. Aquestes limitacions es repeteixen anualment en motiu de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i puntualment en altres ocasions al
llarg del curs escolar.

S’inicia la
licitació per
les obres de la
travessera de
Solsona
El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha iniciat avui la
licitació de les obres de millora de la carretera C-26 al seu
pas per Solsona que consisteixen en un reforç del ferm en
un tram de tres quilòmetres la
major part del qual travessa el
terme municipal de la capital
del Solsonès. El cost de l’actuació és de 463.000 euros i té un
termini d’execució aproximat
d’un mes. Els treballs inclouen
els fresats i reposicions, recreixement del ferm, elements
de drenatge i de senyalització,
abalisament i defensa.

Més visites que
mai a l’Oficina
de Turisme del
Solsonès
L’Oficina de Turisme del Solsonès ha registrat entre els mesos de juliol i agost un total de
4.600 visites, un 18% més que
el mateix període de l’any passat. D’altra banda, unes 1.100
persones han participat a les
visites guiades temàtiques que
s’organitzen a Solsona, de manera que es consolida el pes del
turisme cultural a la capital de
la comarca.

Tremp celebrarà
una nova edició
dels seminaris de
cuina “al teu gust”
L’Ajuntament de Tremp, a través del programa Al teu gust ,
aliments del Pallars, ha organitzat una nova edició dels seminaris de cuina creativa que
des de l’any 2014 se celebren
la capital. El tema central del
seminari d’enguany seran les
postres d’autor.

