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ERC trenca amb el PDeCAT al 
consell comarcal de l’Urgell
El 2015 va donar suport a la investidura de Bonjoch (PDeCAT) 
com a president || Ple marcat pels retrets entre els partits

POLÍTICA PLENS

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ ERC va trencar dime-
cres amb el PDeCAT al consell 
de l’Urgell, en un ple marcat 
pels retrets entre el president 
de la corporació, Salvador Bon-
joch, i el portaveu republicà, 
Eduard Piera, per desavinen-
ces en la gestió política. Pie-
ra va presentar la renúncia a 
la vicepresidència del consell 
d’alcaldes, càrrec que ostentava 
des de principis de mandat, i 
va acusar el govern del consell 
de “no tolerar el debat”. Per la 
seua part, Bonjoch va dir que 
“en tres anys ERC no ha fet cap 
aportació al consell”. Bonjoch, 
alcalde de Bellpuig, presideix 
el consell amb majoria abso-
luta amb deu de dinou conse-
llers, de manera que la renúncia 
d’ERC no té cap efecte perquè 
no compta amb cap cartera de 
la corporació. Piera va qualifi-
car com una “equivocació” el 
suport que ERC va donar a la in-
vestidura de Bonjoch el 2015. El 
ple va aprovar el pressupost del 

2018 després de desestimar les 
al·legacions d’ERC i es va deba-
tre la problemàtica dels serveis 
socials, després que vuit muni-
cipis registressin un document 
en què denunciaven “falta de 
transparència” en la gestió po-
lítica. En la sessió van prendre 
possessió tres nous consellers: 

Sandra Oriola i Montse Garcia 
de la CUP i Jordi Fernández 
d’ERC. Els republicans protago-
nitzen així la segona fricció amb 
el PDeCAT a nivell comarcal a 
un any de les eleccions munici-
pals després de la renúncia de 
Xavier Pintó com a conseller 
de la Segarra.

SEGRE TÀRREGA

Els tres nous consellers de l’Urgell amb Bonjoch (dreta).

Calleja reuneix els veïns de Penelles  
per recordar històries de l’antic cine 

MUNICIPIS DIVULGACIÓ

Calleja i l’equip del programa amb l’alcalde, Eloi Bergós (centre).

X.R.
❘ PENELLES ❘ L’aventurer Jesús Ca-
lleja va reunir ahir els veïns de 
Penelles per recordar històries 
de l’antic cine de la localitat, en 
el marc de l’enregistrament del 
programa Volando voy. Fonts 
pròximes a la productora res-
ponsable van explicar ahir que 
els veïns van fer que Calleja es 
posés una barretina i intentés 
recitar embarbussaments ca-

talans com “setze jutges d’un 
jutjat mengen fetge d’un penjat”. 
L’equip del programa va decidir 
viatjar a Penelles atret pels mu-
rals que decoren els carrers de la 
localitat, que el cap de setmana 
passat va acollir el festival d’art 
urbà GarGar. 

L’objectiu del programa és 
recuperar el cine Kursaal, que 
va tancar el 2004 i les mateixes 
fonts van assegurar que conti-

nuen treballant per obrir-lo 
avui. Tant Calleja com els veïns 
participaran en aquest acte. A 
més, el programa també ha 
gravat diferents espais de la 
comarca de la Noguera com el 
Montsec i, d’altra banda, el pre-
sentador va visitar a Cervera els 
germans Màrquez. Dimecres, 
Jesús Calleja va conviure amb el 
Tato, un veí molt conegut que va 
treballar de taquiller en el cine.

MAGDALENA ALTISENT

Els Agents Rurals van visitar la zona del despreniment.

MEDI AMBIENT DESPRENIMENTS

❘ ÀGER ❘ Un despreniment de 
roques va tallar fa uns dies 
un dels camins del Mont-
sec a Àger. Concretament, 
es tracta del camí que dóna 
accés al cingle de la Font de 
les Bagasses. En concret es 
van desprendre, segons els 
Agents Rurals, trenta metres 
cúbics de pedres, que al cau-
re van danyar el camí. L’al-
calde d’Àger, Lluís Ardiaca, 
va explicar que van ser els 
bombers voluntaris d’Àger 
els que van veure les pedres 
al camí i “immediatament  

van sol·licitar l’ajuda d’una 
màquina perquè anés a ne-
tejar la zona i reparar els 
desperfectes al camí”, va 
dir. Els Agents Rurals van 
apuntar també que la via va 
quedar totalment intransita-
ble i va ser necessari actuar 
amb maquinària pesant. El 
despreniment del Montsec 
es va produir a finals d’abril 
i després de diversos episodis 
de pluja. Aquest es va afegir 
així a altres que s’han regis-
trat en diferents punts de les 
comarques lleidatanes.

Una allau de roques talla 
un camí del Montsec
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