
PSC
3 (4)

JxCat
9 (12)

ERC
11 (6)

COMÚ 1
C’S 1 (1)

ENTRE PARÈNTESI ELS DIPUTATS DE L’ANY 2015

13 
MAYORÍA 
ABSOLUTA

Santacana oferirà a 
Junts per Cervera i 
la CUP un acord de 
govern sobiranista

Enric Mir allarga 
la mà a Borges 
per la República 
per unir esforços

Maria José Erta 
arrasa a Vilaller on 
JxCat ocuparà tot el 
plenari municipal 

Joan Santacana, d’ERC, valora 
positivament els resultats trets 
a Cervera i assegura que la in-
tenció és “sumar les tres forces 
sobiranistes per un pacte de go-
vern”. D’aquesta manera, deixa 
clar que “no pactarem amb els 
del 155, el PSC” però sí per ar-
ribar a acords puntuals, igual 
que amb SiF. Augé, de Junts per 
Catalunya, ja ha deixat clar que 
hi haurà “mà estesa”. 

L’actual alcalde de les Borges, 
Enric Mir, va allargar la mà, tot 
i la majoria absoluta, a l’altra 
formació amb representació a 
l’Ajuntament: “animo Borges 
per la República a treballar con-
juntament des de la cordialitat 
i el respecte, alhora que a unir 
esforços per aconseguir una 
ciutat rica en projectes i pro-
postes, i que atorgui una bona 
qualitat de vida als seus veïns”.

L’alcaldessa de Vilaller per Jx-
Cat, Maria José Erta, ha renovat 
el seu mandat amb una victò-
ria contundent que li permetrà 
governar amb els set regidors 
de l’Ajuntament, deixant fora al 
Partit Popular (PP) l’altre partit 
que es presentava i que no ob-
té cap regidor. Aquest serà el 
seu segon mandat al capdavant 
de l’Ajuntament.

Satisfacció entre els integrants 
de Som Poble, formació guanya-
dora a Sort. El seu cap de llista, 
Raimond Monterde, va explicar 
ahir que “hem comprovat que 
anar sense cap partit ha estat 
una bona opció”. En aquest sen-
tit, va assegurar que “hem de-
mostrat que fugint del projecte 
partidista treballem pel poble”.  
Cal tenir en compte que Mon-

terde ha tornat a guanyar les 
eleccions però amb unes altres 
sigles, fet que, considera, “legiti-
ma la feina feta”. Ara bé, el can-
didat a l’alcaldia de Sort també 
reconeix que “no tot està tancat 
perquè si es vol majoria absolu-
ta s’haurà de pactar”. Una de-
cisió, però, que encara no s’ha 
pres, ja que “ens reunim avui 
per parlar-ho”. 

Monterde: “Hem comprovat 
que anar sense cap partit 
ha estat una bona opció”

La guanyadora de les eleccions 
municipals a Tremp, Sílvia Rome-
ro, va explicar ahir que Compro-
mís per Tremp-CP té la intenció 
“d’obrir converses” per intentar 
assegurar-se la investidura i, si fos 
possible, un pacte de govern. Tot 
i això, tant la candidata d’ERC, Pi-
lar Cases, com la de Junts per Ca-
talunya, Anna Ritz, van assegurar 
que només contemplen un acord 

entre ambdues formacions (com 
el passat mandat) arran de la si-
tuació política que viu Catalunya.

Sílvia Romero, que va guanyar 
les eleccions amb sis regidors, va 
explicar que creu que “havent 
guanyat clarament s’hauria de 
respectar el resultat” i va afegir 
que “la predisposició de parlar 
amb tots i arribar a acords la te-
nim i l’hem tingut”.

Però aquest pacte no serà fà-
cil. I és que la candidata d’ERC, 
Pilar Cases, va explicar que en 
campanya ja va dir que no pacta-
ria amb el PSC, un partit que vin-
cula amb el 155, i es va mostrar 
partidària de repetir el pacte de 
govern amb Junts per Catalunya 
tot i que aquest cop amb ERC a 
l’alcaldia. Anna Ritz, de Junts per 
Catalunya, també va excloure el 
pacte amb els socialistes i va rei-
vindicar la bona entesa amb ERC 
aquest mandat tot i no manifes-
tar-se sobre l’alcaldia. Ambdues 
però van deixar clar que el veto al 
PSC no és una qüestió “personal” 
sinó vinculat a la situació política.

ERC i Junts de Tremp, a favor 
de repetir el pacte de govern 
tot i la victòria dels socialistes

ERC diu que la presidència de la 
Diputació és “irrenunciable” tot i 
que sigui fruit d’un “pacte global”
Junts per Catalunya començarà a valorar a partir 
d’ara la nova situació que s’obre a l’ens provincial
Les eleccions de diumenge 
van convertir ERC en el grup 
amb més representants (11) 
a la Diputació de Lleida i 
tot i que la nova corporació 
podria ser fruit d’un “pacte 
global” que també tingués 
en compte Lleida, la direcció 
d’ERC veu “irrenunciable” 
tenir la presidència.

Lleida
F. GUILLAUMET
El president de la Federació Regi-
onal d’ERC, Carles Comes, va ex-
plicar ahir que la presidència de 
la Diputació de Lleida “és irrenun-
ciable”. Ho va dir poques hores 
després que es confirmés que la 
formació republicana és la que té 
més escons (11) a la corporació 
provincial, tot i que s’ha quedat a 
només dos representants d’obte-
nir la majoria absoluta.

Comes es va descartar per pre-
sidir l’ens i va explicar que serà a 
la reunió de la Regional d’ERC 
de divendres que ve quan es co-
mençarà a definir el full de ruta 
per les properes setmanes. La 
reunió, va afegir Comes, es farà 
a Menàrguens. I és que és a la 
Noguera on la formació ha ob-
tingut un dels millors resultats de 
la demarcació de Lleida. De fet, 
és aquest l’únic consell comarcal 
que a hores d’ara ja s’ha adjudicat 
a ERC (més informació a la pàgi-
na 6) al tenir-hi majoria absoluta. 
Per escollir el pròxim president o 

presidenta de la Diputació, que 
segurament serà fruit d’un pac-
te “global” que tindrà en compte 
el que passi a Lleida ciutat amb 
Junts per Catalunya, ERC pensa en 
una alcaldessa o un alcalde que 
hagi obtingut majoria absoluta. 
Es tractaria, doncs, d’apostar per 
algú que tingués resolta la gover-
nabilitat al seu municipi. 

 A l’espera que comencin les 
negociacions per constituir la no-
va corporació provincial (Junts 
per Catalunya valorarà propera-
ment la situació que s’obre a par-
tir d’ara) les eleccions municipals 
de diumenge passat van donar 11 
diputats a ERC i 9 representants a 
Junts per Catalunya (que ara go-

verna l’ens amb 12 diputats). El 
PSC ha passat de 4 a 3 represen-
tants, Cs manté el diputat que ja 
tenia mentre que el Comú entra 
per primera vegada a l’ens provin-
cial amb un representant. Ni PP ni 
CUP han aconseguit aquesta ve-
gada representació a al Diputació 
de Lleida. Els tres representants 
que ha perdut Junts per Catalu-
nya (CiU el 2015) són els del partit 
judicial de Borges, Sort i Tremp.

Amb el resultat d’aquest diu-
menge tot apunta que els repu-
blicans podran tornar a governar 
la Diputació de Lleida per segona 
vegada, ja que el 2007 ERC va ob-
tenir la presidència, amb Jaume 
Gilabert al capdavant, després de 

pactar amb el PSC. 
En qualsevol cas els pactes 

també seran necessaris per ele-
gir els governs de les altres tres 
diputacions catalanes. A Barcelo-
na el PSC i ERC han empatat amb 
16 diputats mentre que Junts ha 
perdut la meitat de representants 
que tenia CiU i es queda amb 7. 
Junts per Catalunya també ha per-
dut la majoria absoluta que tenia 
a la Diputació de Girona i li caldrà 
pactar per revalidar el Govern, de 
la mateixa manera que ho haurà 
de fer ERC a Tarragona, on és la 
primera força tot i que caldrà veu-
re si Junts per Catalunya i el PSC 
reediten el pacte de govern que 
tenien fins ara.

►►►
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JxCAT reté la majoria absoluta a 
les Garrigues, el Pla i la Ribagorça
ERC governarà a la Noguera i la resta, pendents dels pactes
Dels 12 consells comarcals 
que hi ha a les comarques 
de Lleida, la formació 
de Junts per Catalunya 
aconsegueix la majoria 
absoluta en tres comarques.

Lleida
J.C.
Una d’elles és l’Alta Ribagorça, 
que la manté amb un conseller 
més –de 10 el 2015 a 11 el 2019–; 
les Garrigues, que també la man-
té perdent un conseller –d’11 el 
2015 a 10 el 2019– i el Pla d’Ur-
gell on aconsegueix mantenir la 
majoria absoluta però perd dos 
consellers, passant de dotze l’any 
2015 a 10 en l’actual mandat. 

Seguint amb Junts per Cata-
lunya, perden la majoria al con-
sell comarcal de l’Alt Urgell, que 
passen de tenir-ne 11 l’any 2015 
a 9 actualment. La resta de con-
sellers se’ls reparteixen entre ERC 
(6) i Candidatura de Progrés (4).

La victòria d’ERC també s’ha 
traduït en una major representa-
ció als ens comarcals. La formació 
republicana aconsegueix la ma-
joria absoluta al consell comar-
cal de la Noguera, actualment 
a mans de Concep Cañadell, de 
Junts per Catalunya. Aquest és 

l’únic consell que governarà amb 
majoria absoluta. No obstant ai-
xò, la formació ha ‘pres’ a Junts 
per Catalunya el consell del Pa-
llars Jussà amb vuit consellers, 
mentre que en l’anterior mandat 
CiU n’obtenia 9. El mateix passa 
al Pallars Sobirà, on ERC ha ob-
tingut 9 consellers, més del doble 
que el mandat anterior (4). En el 
cas de CiU, el 2015 en tenia 10, i 
ara es queda amb 8. Respecte a  
la Segarra, la formació republica-
na guanya el consell amb 9 con-
sellers però sense majoria, cosa 
que el mandat del 2015 qui va 
guanyar va ser CiU. Finalment, al 
Solsonès, els republicans també 
han aconseguit ser la força més 
votada, a diferència del mandat 
anterior que hi va haver un em-
pat amb CiU.

EMPAT AL DE L’URGELL

Al consell comarcal de l’Urgell, 
per la seva banda, es registra un 
empat entre Junts per Catalunya 
i ERC a vuit consellers cadascun. 
Un fet que evidencia la pèrdua 
de la majoria absoluta de l’antiga 
Convergència, que l’any 2015 ha-
via aconseguit deu consellers. 

Pel que fa a la resta d’instituci-
ons comarcals, no hi ha majories 

JxCat
Majoria absoluta

JxCat
Majoria relativa

ERC
Majoria absoluta

ERC
Majoria relativa

Consells 
Comarcals de 

la circumscripció de 
Lleida

Empat entre 
JxCat i ERC

dibuixades i caldran pactes, com 
és el cas del Segrià, on la força 
més votada continua sent Junts 
per Catalunya, però ERC treu 
tres consellers més i passa a te-
nir-ne 10 i el PP en perd un. De 
fet, no és l’única candida-
tura que en perd, ja que 
la CUP fins ara gaudia 
d’un conseller que dei-
xarà de tenir en aquest 
mandat. La resta de for-
macions, Ciutadans, En 
Comú Guanyem i Can-
didatura de Progrés es 
mantenen en el mateix 
nombre de consellers de 
l’any 2015. 

Compromís per la Seu no des-
carta “cap escenari” després de 
guanyar les eleccions munici-
pals amb 6 regidors. Satisfacció 
per la victòria, el també diputat 
al Parlament de Catalunya asse-
gura que “la ciutadania ha votat 
canvi”. Tot i la victòria, no han 
aconseguit la majoria absoluta 
i les tres formacions indepen-
dentistes podrien aconseguir-la 
si pactessin. Per evitar-ho i per 
buscar consens, Ordeig ahir ja 
va iniciar contacte amb la resta 
de les formacions per concretar 
trobades. El cap de llista de la 
formació, assegura que “es pot 
fer un pacte estable de govern o 
pactes puntuals amb un govern 
amb minoria”.

Cal recordar que les altres 

formacions que han obtingut 
representació al consistori són 
Junts per Catalunya, que passa 
a ser la primera força de l’opo-
sició amb cinc regidors, dos 
menys que en l’anterior mandat. 
ERC defensa la segona força de 
l’oposició amb quatre regidors 
i la CUP tanca la representació 
consistorial amb 2 regidors, un 
més que en l’anterior mandat.  

Òscar Ordeig recalca que a 
les eleccions municipals “la 
ciutadania ha votat canvi”

Ja ha iniciat 
contactes amb 

la resta de 
formacions 

La cap de llista de Junts per Tàrre-
ga i fins ara alcaldessa, Rosa Ma-
ria Perelló, valora positivament 
els resultats obtinguts en aquests 
comicis municipals. Perelló asse-
gura que “guanyar tres cops a Tàr-
rega no és feina fàcil”. En aquest 
sentit, la fins ara alcaldessa expli-
ca que “treballarem per tirar en-
davant amb el nostre programa”. 
Tot i això, conscient de què no té 
la majoria absoluta per governar, 
deixa clar que “iniciarem conver-
ses amb tots els grups”. 

La resta de grups els formen 
ERC, que esdevé primera força 
de l’oposició amb cinc regidors, 
la CUP, que passa a ser la segona 
força de l’oposició amb tres re-
gidors i el PSC. En aquest sentit, 
la formació anticapitalista valora 
positivament els resultats “per-
què mantenim la representació 

al consistori i tenim més vots”. 
Davant l’oferta de diàleg de Rosa 
Maria Perelló, el cap de llista de la 
CUP, Daniel Esqué, tanca la porta 
a pactar amb l’antiga Convergèn-
cia. “No pactarem amb Junts per 
Catalunya” perquè “s’aparta del 
nostre programa”. En aquesta lí-
nia, Esqué afirma que sí que ini-
ciaran converses amb els repu-
blicans i també amb el PSC, però 
considera que ha de ser la pri-

mera força de l’oposició qui “ens 
truqui per concretar una cita”. 
Això sí, el cupaire limita que “les 
negociacions partiran del nostre 
programa”. 

Cal recordar que Perelló l’any 
2015 va haver de pactar per no 
haver de governar amb minoria i 
ho va fer amb els dos regidors del 
PSC, que mantenen actualment. 
La sintonia amb els socialistes es 
va anar trencant a mesura que 
avançava el procés sobiranista, 
amb la qual cosa l’alcaldessa va 
decidir trencar l’acord. Tot i això, 
Rosa Maria Perelló va aconseguir 
tancar un altre acord, aquest cop 
amb la formació d’Esquerra Re-
publicana, que enguany ha acon-
seguit sumar dos regidors més i 
situar-se, d’aquesta manera, com 
a primera força política de l’opo-
sició. 

Perelló, satisfeta amb els resultats, 
ofereix mà estesa als altres grups

La CUP avisa: 
“No pactarem 
amb Junts per 

Catalunya” 

►►►
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el Segrià
Aitona Rosa Pujol JxCat
els Alamús Celestí Panavera ERC
Albatàrrec Jaume Sanuy JxCat
Alcanó Xavier Prunera ERC
Alcarràs Santi Pelegrí ERC
Alcoletge Josep Maria Gras PRIM
Alfarràs Joan Carles Garcia JxCat
Alfés Hilari Guiu JxCat
Alguaire Antoni Perea IxA
Almacelles Josep Ibarz JxCat
Almatret Jennifer Nadal JxCat
Almenar Maria Teresa Malla ERC
Alpicat Joan Gilart JxCat
Artesa de Lleida Pere Puiggròs JxCat
Aspa M. José Invernon JxCat
Benavent de Segrià Antoni Carré JxCat
Corbins Jordi Verdú ERC
Gimenells Dante Pérez PP
la Granja d’Escarp Manel Solé JxCat
la Portella Miquel Carles Català JxCat
Llardecans Ma del Carme Pinyol JxCat
Lleida Miquel Pueyo ERC
Maials David Masot JxCat
Massalcoreig Montserrat Jové ERC
Montoliu de Lleida Joan Ramon Guillau-

met
ERC

Puigverd de Lleida Josep J. Solsona JxCat
Rosselló Josep Abad JxCat
Sarroca de Lleida Ma Teresa Cullerés JxCat
Seròs Josep Antoni Romia JxCat
Soses Sandra Marco ERC
Sudanell Josep Maria Sanjuan JxCat
Sunyer Jaume Gort JxCat
Torrebesses Mario Urrea ERC
Torrefarrera Jordi Latorre JxCat
Torre-serona Agustí Jiménez PSC
Torres de Segre Joan Carles Miró JxCat
Vilanova de la Barca Josep Ramon Solsona JxCat
Vilanova de Segrià Jordi Figuerol ERC

el Pallars Sobirà
Alins de Vallferrera Manel Pérez END.
Alt Àneu Francesc Xavier Llena IAA
Espot Josep M. Sebastià JxCat
Esterri d’Àneu Pere Ticó ERC
Esterri de Cardós Joel Orteu JxCat
Farrera de Pallars Àngel Bringué ERC
Gerri de la Sal Ana Sentinella SOM-HI
la Guingueta d’Àneu Jordi Pallé ERC
Lladorre Salvador Tomàs JxCat
Llavorsí Josep Vidal ERC
Rialp Gerard Sabarich JxCat
Soriguera Josep Ramon Fon-

devila
ERC

Sort Raimon Monterde SOM P.
Tírvia Joan Farrera ERC

la Vall de Cardós Llorenç Sánchez JxCat
el Pla d’Urgell

Barbens Andreu Benet ERC
Bell-lloc d’Urgell Ramon Cónsola JxCat
Bellvís Joan Talarn ERC
Castellnou de Seana Jordi Llanes JxCat
Fondarella Joan Reñé JxCat
Golmés Jordi Calvís JxCat
Ivars d’Urgell Joan Carles Sánchez ERC
Linyola Àlex Mases ERC
Miralcamp Carme Ribes ERC
Mollerussa Marc Solsona JxCat
el Palau d’Anglesola Montserrat Meseguer JxCat
el Poal Rafel Panadés JxCat
Sidamon Maria Dolors Tella JxCat
Torregrossa Josep Maria Puig ERC
Vila-sana Joan R. Sangrà JxCat
Vilanova de Bellpuig Maria Dolors Pascual EV

l’Urgell
Agramunt Bernat Solé ERC
Anglesola Carme Miró JxCat
Belianes Ma Carme Culleré ERC
Bellpuig Jordi Estiarte ERC
Castellserà Marcel Pujol JxCat
Ciutadilla Òscar Martínez ERC
la Fuliola Jaume Ferrer JxCat
Guimerà Salvador Balcells JxCat
Maldà Josep Batlle JxCat
Nalec Agnès Corbella ERC
els Omells de na Gaia Delfí Escoté JxCat
Ossó de Sió Antoni Gilabert AEO
Preixana Jaume Pané JxCat
Puigverd d’Agramunt Joan Eroles JxCat
Sant Martí de Riucorb Gerard Balcells ERC
Tàrrega Rosa M. Perelló JxCat
Tornabous David Vilaró Pv
Vallbona de les Monges Carles de Ahumada ERC
Verdú Josep Mas ERC
Vilagrassa Jordi Serés JxCat

l’Alta Ribagorça
la Vall de Boí Sònia Bruguera ERC
el Pont de Suert Josep Antoni Troguet JxCat
Vilaller Ma José Erta JxCat

l’Alt Urgell
Alàs i Cerc Ma Carme Ribó JxCat
Arsèguel Antonio Casanovas ERC
Bassella Cristina Barbens JxCat
Cabó Josep Marqués JxCat
Cava Gisela Sellés CUP
Coll de Nargó Martí Riera ERC
Estamariu Ma Pilar Melsió JxCat
Fígols I Alinyà Ignacio Finestres ERC
Gósol (BERGUEDÀ) Lluís Campmajó ERC
Josa I Tuixén Marta Poch JxCat
Montferrer-Castellbò Albert Marquet JxCat
Oliana Miquel Sala JxCat
Organyà Celestí Vilà JxCat
Peramola Gemma Orrit ERC
Pont de Bar Rosa Andorrà JxCat
Ribera d’Urgellet Josefina Lladós JxCat
La Seu d’Urgell Òscar Ordeig PSC
les Valls d’Aguilar Rosa Ma Fàbrega JxCat
les Valls del Valira Ricard Mateu ERC
la Vansa-Fórnols Josep Xavier Camps JxCat

el Pallars Jussà
Abella de la Conca Xavier Bernadó ERC
Castell de Mur Josep Ma Mullol JxCat
Gavet de la Conca Xavier Badia JxCat
Isona Maria Rosa Amorós ERC
Llimiana Josep Terrè JxCat
la Pobla de Segur Marc Baró ERC
Conca de Dalt Martí Cardona JxCat
Salàs de Pallars Francesc Borrell PSC
Sant Esteve de la Sarga Jordi Navarra ERC
Sarroca de Bellera Josep Ramon Lloret JxCat
Senterada Antoni Toló PSC
Talarn Alejendro Garcia ARA
la Torre de Capdella Josep Ma Dalmau ERC
Tremp Sílvia Romero PSC

l’Aran
Arres Pedro Castet CDA
Bausén José Antonio Barés CDA
Bossòst Amador Marqués PSC
es Bòrdes Rosa Ma Mirat PSC
Canejan Juan Carlos Lastera PSC
Les Andreu Cortés PSC
Naut Aran César Ruiz Canela CDA
Vielha e Mijaran Juan Antonio Serrano PSC
Vilamòs Oriol Sala PSC

la Noguera
Àger Mireia Burgués JxCat
Albesa Eugènia Puig-Gròs ERC
Algerri Miquel Plensa ERC
Alòs de Balaguer Lluís Soldevila JxCat
Artesa de Segre Mingo Sabanés ERC
les Avellanes I Santa 
Linya

Lídia Ver ERC

Balaguer Jordi Ignasi Vidal ERC
la Baronia de Rialb Antonio Reig JxCat
Bellcaire d’Urgell Jaume Montfort ERC
Bellmunt d’Urgell Sònia Valero JxCat
Cabanabona Lluís Clotet JxCat
Camarasa Elisabet Lizaso ERC
Castelló de Farfanya Omar Noumri ERC
Cubells Josep Regué JxCat
Foradada Maricel Segú JxCat
Ivars de Noguera Josep Magrí JxCat
Menàrguens Anna Ma Calvís ERC
Montgai Jaume Gilabert ERC
Oliola Santi Cisquella JxCat
Os de Balaguer Estefania Rufach ERC
Penelles Eloi Bergós JxCat
Ponts Solés Carabasa ERC
Preixens Joan Eroles JxCat
la Sentiu de Sió Josep Torres JxCat
Térmens Concepció Cañadell JxCat
Tiurana Àngel Villarte JxCat
Torrelameu Carles Comes ERC
Vallfogona de Balaguer Xavier Castellana JxCat
Vilanova de l’Aguda Montserrat Fornells ERC
Vilanova de Meià Xavier Terré ERC

les Garrigues
l’Albagés Víctor Masip ACT.
l’Albi Anna Feliu JxCat
Arbeca Sergi Pelegrí ERC
Bellaguarda Jaume Masip JxCat
les Borges Blanques Enric Mir JxCat
Bovera Òscar Ricard Acero JxCat

►►►
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Els noms dels caps de 
llista més votats a totes 
les poblacions de la 
demarcació de Lleida
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Lleida 
ACN 
Un total de 38 cooperatives 
agràries catalanes eren ja cen-
tenàries al 2018 i fins al 2020 
arribaran a ser-ho cinc més. 
Això suposa que gairebé un 20% 
d’aquest tipus d’entitats associa-
tives a Catalunya daten de fa un 
segle o més, la qual cosa posa de 
manifest un alt índex de longevi-
tat en el cooperativisme agrari. 
Així es desprèn de l’estudi ‘Fac-
tors d’èxit de les cooperatives 
centenàries’, dels professors de 
la Facultat de Dret Economia i 
Turisme de la Universitat de Llei-
da, Manel Plana i Yolanda Mon-
tegut, les conclusions del qual es 
van presentar divendres passat, 
després que l’any passat fos pre-
miat amb l’ajut per a realització 
de treballs de recerca en l’àmbit 
del cooperativisme de la Funda-
ció Roca i Galès i l’Associació Ca-
talana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID), dotat amb 3.000 euros. 
La recerca analitza quines són les 

FOTO: Pere Tardà (ACN) / Imatge de la Cooperativa de Vallbona

El 26% de cooperatives 
agràries centenàries són de 
la demarcació de Lleida
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claus de la longevitat d’aquests 
ens, un 70% dels quals tenen com 
a activitat principal el vi i l’oli. 
D’aquesta manera, la majoria de 
cooperatives centenàries estan 
ubicades a la demarcació de Ta-
rragona (40%) i després a Lleida 
(26%). 

Entre les característiques 
d’aquesta dilatada trajectòria es-
tan tenir una dimensió petita i 
una facturació no massa elevada. 
Un 50% tenen com a màxim 100 
socis, i la major part de seves les 
seves facturacions estan per sota 
dels dos milions d’euros. 

Rialp reviu en una fira els oficis i 
menestralia desapareguts al municipi
El diputat en funcions Antoni Navinés va participar ahir en la roda 
de premsa de presentació de la 10a Fira d’Oficis i Menestrals de 
Rialp, que se celebrarà els dies 1 i 2 de juny. La fira acosta als visitants 
aquells oficis que, amb el pas del temps, han anat desapareixent de 
Rialp com els dels mestres vidriers, fusters, llauners, o ganiveters.

Caprabo tanca l’exercici 2018 amb una 
facturació de 912 milions d’euros
Caprabo ha tancat l’exercici 2018 (31 gener 2019) amb una facturació 
de 912M€, una xifra un 8% menor que l’exercici anterior. El resultat 
ha estat de menys de 5M€, una xifra que s’explica, principalment, pel 
sanejament de la seva xarxa de botigues i pel cost de la transforma-
ció dels seus supermercats. Durant el 2018, ha obert 10 supers.

Cal Trepat, equipament munici-
pal de l’àrea de Cultura de Tàrre-
ga, impulsa una nova iniciativa de 
divulgació per posar a l’abast del 
públic les innovacions tecnològi-
ques que transformen la societat 
i el món del treball. Són els Tallers 
Trepat, un espai d’aprenentatge 
al voltant de la tecnologia i les 
innovacions aplicades per tal de 
dotar la ciutadania de competèn-
cies i coneixements transversals. 
En el seu dia, la fàbrica J. Trepat 
de Tàrrega, actualment museïtza-
da, fou un pol de transformació 
agrícola gràcies a la producció de 
maquinària aplicada a les tasques 

agrícoles. Estenent un pont entre 
el passat industrial del territori i 
el futur tecnològic, Cal Trepat do-
na veu ara a propostes pedagò-
giques i recreatives vinculades a 
la innovació i l’enginy.  Els Tallers 
Trepat s’obriran el dissabte 1 de 
juny amb una jornada educati-

va dedicada a la robòtica,  de 10 
del matí a 2/4 de 2 del migdia, 
adreçada a gent jove de cicle su-
perior de primària, secundària i 
cicles formatius de grau superior. 
Es vol crear un ambient que en-
gresqui els participants a desen-
volupar capacitats i habilitats.

Cal Trepat de 
Tàrrega impulsa 
un nou espai 
d’innovació 
tecnològica

FOTO: Aj.Tàrrega / Cal Trepat és un equipament municipal

Llibre del BBVA d’economia
El president del BBVA, Carlos Torres, va presentar ahir a Madrid 
el llibre “¿Cap a una nova Il·lustració?. Una dècada trascendent”, 
que tracta sobre filosofia i ètica a l’economia. /FOTO: BBVA

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) interromprà la 
circulació de trens entre el di-
marts 28 de maig i el dissabte 
1 de juny en el tram comprès 
entre les estacions de Balaguer 
i La Pobla de Segur com a con-
seqüència de treballs de mante-
niment programats de les uni-
tats de tren. Com a alternativa 
per garantir la mobilitat de les 
persones usuàries, FGC facilitarà 
un servei d’autobús substitutori 
entre les estacions de Balaguer i 
La Pobla de Segur. 

L’horari de sortida de l’auto-
bús substitutori serà l’habitual 
dels trens.  El servei de bus amb 
origen La Pobla de Segur finalit-
zarà el seu recorregut a l’esta-

ció de Lleida Pirineus. L’autobús 
s’aturarà a totes les estacions 
del recorregut a la parada d’au-
tobús més propera. 

No obstant això, a les esta-
cions de Gerb, Sant Llorenç de 
Montgai, Vilanova de la Sal i 
Santa Linya l’autobús s’aturarà 
sota demanda de les persones 
que viatgin en el tren.

FGC interromprà el servei 
de la línia de la Pobla del  
28 de maig a l’1 de juny

La mesura es 
deu al fet de 
tenir que fer 
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