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ÉS NOTÍCIA
EL CONFLICTE CATALÀ

LLEIDA

L’alcalde de Gimenells, segon del PP
un dia després de deixar el PSC

Dirigents de
Podem a Lleida
segueixen Fachin
i deixen el partit

ERC ultima la llista i el PDeCAT, pendent de la candidatura amb la “societat civil”
❘ LLEIDA ❘ El PP presentarà dissabte a Gimenells l’alcalde d’aquesta localitat, Dante Pérez, com a
número dos per a la llista electoral del 21-D, que encapçala Marisa Xandri. El partit va anunciar ahir el fitxatge només un dia
després que Pérez fes públic a
través de les xarxes socials la
seua intenció de deixar el PSC
pel pacte amb la nova formació
d’Unió (Units per Avançar). Ho
va anunciar a la nit, poques hores després d’assistir a l’executiva i al consell de federació del
PSC a Lleida, on no va dir res
sobre la seua decisió. Ahir, únicament a través d’un comunicat,
Pérez va avançar que no preveu deixar l’alcaldia i va lloar
la “responsabilitat d’Estat” del
PP en la crisi catalana. El primer
secretari del PSC, Òscar Ordeig,
va remarcar que Pérez no ha
presentat encara cap renúncia
com a militant, de forma que
preveuen donar-lo de baixa, alhora que li reclamaran l’alcaldia
i l’acta de conseller comarcal.
Va afegir que “si se sent del PP,
espanyolista i de dretes, s’havia
equivocat de partit”.
Pel que fa a la resta de les candidatures, la d’ERC, que encapçalarà l’exconsellera Meritxell
Serret (ara a Brussel·les) serà
continuista i incorporarà els
exdiputats de Junts pel Sí Bernat Solé, Montse Fornells i David Rodríguez, tot i que encara
es desconeix l’ordre. Inclourà
també un alcalde del Pirineu,
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ALTRES FORMACIONS

La CUP, a l’espera de l’assemblea de diumenge
n La CUP haurà de decidir
diumenge en assemblea si es
presenta a les eleccions (tot
apunta que sí) i en quin format ho fa. A Lleida, va aconseguir un diputat a les eleccions del 27 de setembre del
2015, càrrec que ocupava
Mireia Boya (que va accedir
segons fonts dels republicans.
La llista del PDeCAT a Lleida, que encapçala inicialment
l’alcalde de Mollerussa i també
exdiputat, Marc Solsona, està
pendent del que succeeixi amb
la formació i si finalment es presenta a les eleccions com una
agrupació d’electors, tal com

al Parlament en substitució
de Ramon Usall), encara que
és probable que cap diputat
repeteixi com a candidat, si
s’hi presenten. La CUP plantejarà diversos escenaris als
militants: no presentar-se a
les eleccions de cap manera;
no presentar-s’hi, però donar
insisteix l’expresident Carles
Puigdemont. Aquesta llista
oberta incorporaria candidats
més enllà del PDeCAT i de Convergència, procedents de la “societat civil” (vegeu la pàgina 4).
Per ara, tot apunta que Josep
Maria Forné (que va encapçalar
la candidatura el 2015) podria

Reoberta l’N-145
a la Seu després
de 22 hores de
talls per vaga

suport a una “candidatura civil”; presentar un format d’esquerra catalana (la coalició va
quedar descartada dimarts al
finalitzar el termini per presentar-les a la junta electoral),
i no descarta acollir-se al partit “instrumental” anunciat
per Albano-Dante Fachin.
anar de número dos, i també hi
hauria Ramona Barrufet, imputada per l’1-O; un representant
del Pirineu (probablement, Albert Alins), i un de la Noguera
(Balasch o Cañadell). A la terna
de l’Urgell, va sortir escollida
l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa
Maria Perelló.
C. SANS

Cònsola, i la direcció
local també ho preveu
❘ LLEIDA ❘ Manel Cònsola, un
dels membres fundadors de
Podem a Lleida i integrant
del consell ciutadà de Catalunya (la direcció nacional),
ha abandonat la formació,
tal com va fer Albano-Dante
Fachin, el seu exlíder a Catalunya, que va deixar el partit
aquesta setmana després de
ser desautoritzat per la direcció estatal. Una desena
de membres de la direcció de
Catalunya ja han dimitit, entre ells, una altra lleidatana,
Mireia Palau. Així mateix,
el consell ciutadà de Lleida
“està més fora que dins del
partit”, segons va assenyalar
ahir la màxima responsable,
Eva Abancens, que va precisar que encara no han pres
cap decisió definitiva, a l’espera de mantenir una reunió
amb Fachin per conèixer el
seu projecte. No obstant, altres fonts van donar per fet
que la direcció de Lleida deixarà el partit.

ENSENYAMENT

El sindicat USTEC recolza
els mestres de la Seu
n El sindicat d’ensenyament
públic no universitari USTEC
va mostrar ahir la seua solidaritat amb els mestres de la Seu
que van declarar dimarts per un
“presumpte delicte d’incitació a
l’odi i discriminació”, segons van
explicar en un comunicat.

LA POBLA DE SEGUR

Pintada per la llibertat
dels consellers cessats
n El CDR del Jussà va difondre ahir a les xarxes socials una
imatge d’un carrer de la Pobla
de Segur on es podia veure una
enorme pintada per reivindicar
la posada en llibertat dels “presos polítics” i on es poden llegir
els noms dels consellers cessats
i els dels presidents de l’ANC i
d’Òmnium.

També l’N-154
a Puigcerdà
C. SANS/REDACCIÓ

❘ LA SEU D’URGELL/LLEIDA ❘ Les restriccions de trànsit i talls de carretera per la vaga general de dimecres encara es van fer notar fins
ahir al matí. Les últimes carreteres a recuperar la normalitat,
després de més de 22 hores de
piquets organitzats pels Comitès de Defensa de la República
(CDR), van ser l’N-145 a la Seu
d’Urgell i l’N-154 a Puigcerdà.
A la Seu, el trànsit de turismes
no es va restituir fins a les cinc
de la matinada, mentre que el de
mercaderies no va quedar normalitzat fins a les vuit. Desenes
de vehicles van quedar atrapats.
Una trentena de persones van
passar la nit al tram viari per
garantir el bloqueig de la car-
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SOLSONA

Trenquen una porta
de la seu del PSC

Els operaris van netejar l’N-145 a la Seu d’Urgell després de la jornada de vaga que va durar 22 hores.

retera, previnguts amb menjar,
roba d’abric i sacs de dormir.
Durant el dia es van concentrar
més de 400 persones. Van ser els
CDR els que van activar l’operació Fronteres per col·lapsar

les carreteres que uneixen Catalunya amb la resta d’Espanya,
Andorra i França.
La carretera nacional N-154
va recuperar la normalitat viària a les 10.21 del matí, segons

va informar Trànsit. A Lleida,
una vintena de trams dels principals eixos viaris van ser tallats durant diverses hores i van
afectar centenars de vehicles i
conductors.

n El PSC de Solsona va lamentar ahir l’atac que ha patit la seua seu. A les xarxes socials, van
explicar que haurien llançat una
pedra contra la porta de vidre i
la van trencar. Els socialistes van
assegurar que no haurien pensat mai que “aquest acte de violència passaria a casa nostra”,
ho van qualificar com un fet “de
poca valentia i zero argument” i
van recordar que sempre han estat a favor del diàleg.

