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Miralcamp. Després de cinc mandats amb majoria absoluta de melcior claramunt (1999-2019), de 
ciu, aquesta població del pla d’urgell tindrà sí o sí una alcaldessa al capdavant de l’ajuntament.

crònica 
des de

Miralcamp, primera dona alcaldessa
Concorren a la localitat dos úniques llistes encapçalades per dones d’ERC i JxCat
e. Farnell

Una alcaldessa gestionarà 
per primera vegada en 
democràcia l’ajuntament 

de Miralcamp després de les 
eleccions del 26-M. Serà ai-
xí sigui quin sigui el resultat 
dels comicis ja que es presen-
ten a les eleccions dos llistes 
encapçalades per dones. Car-
me Ribes és l’alcaldable d’Ara 
Miralcamp-Acord Municipal 
(AM-AM) i María José Cebrián 
encapçala la llista de Junts per 
Miralcamp (Junts) per rellevar 
Melcior Claramunt (PDeCAT), 
que ha sigut alcalde d’aquesta 
població del Pla d’Urgell durant 
els últims vint anys. Claramunt 
va accedir a l’ajuntament de Mi-
ralcamp com a regidor el 1995 
i ha sigut alcalde des del 1999, 
un total de cinc mandats, tots 
amb majoria absoluta. El mes 
d’abril passat va anunciar que 
no optava a la reelecció.

Després d’aquest per ío-
de d’hegemonia masculina al 
capdavant del consistori de Mi-
ralcamp, la presència de la do-
na serà una realitat i haurà de 
governar i gestionar la política 
local almenys els propers qua-
tre anys. Totes dos candidates 
afronten el repte acompanya-
des per altres dones a les dos 
llistes, una cosa molt difícil de 
veure quan durant anys ha pre-
dominat un clixé més masculí. 
Miralcamp no serà una excepció 
a partir de les pròximes elecci-
ons municipals. Un altre dels 
municipis que també tindran 
alcaldessa per primera vegada 
en la seua història serà Tremp: 
Anna Ritz, de Junts per Catalu-
nya; Pilar Cases, d’ERC, o Sílvia 
Romero del PSC, les úniques 
candidates. 

Segons dades recollides per 
l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, a Lleida com 
més habitants té un municipi 

e. farnell

l’accés a la població de Miralcamp des de Mollerussa.

menys alcaldesses hi ha. En els 
de 1.001 a 5.000 habitants hi 
ha un 18% d’alcaldesses i en 
els de 500 a 1.000, un 15%. 
Actualment hi ha a les comar-
ques de Lleida 39 alcaldesses 
(10 d’elles a la Noguera) i 551 
regidores en els 231 municipis 
lleidatans. Així mateix, val a 
destacar que en aquests comi-
cis municipals s’han presentat a 
Lleida un total de 185 candida-
tures encapçalades per dones. 
A més, 17 ajuntaments ja tenen 
alcalde al presentar-se només 
una candidatura a les eleccions 
municipals. D’aquests munici-
pis, tindran alcaldessa Puiggròs 
(Montserrat Ruiz), Llardecans 
(Maria del Carme Piñol), Os de 

Balaguer (Estefania Rufach), 
Cervià de les Garrigues (Mer-
cè Rubió), Massalcoreig (Mont-
serrat Jové) i Belianes (Carme 
Culleré).  En aquest últim cas, 
la candidatura d’Independents 
per Belianes-AM està formada 
per set candidates, mentre que 
unes altres tres dones figuraran 
com a suplents. La llei de pari-
tat del 2007 obliga els ajunta-

ment de més de 3.000 veïns a 
confeccionar llistes electores 
paritàries, la qual cosa implica 
que en cada tram de cinc can-
didats almenys dos han de ser 
dones. Pretén assegurar un 40% 
de representativitat mínima de 
cada sexe. Però a Lleida només 
hi ha 22 municipis de més 3.000 
veïns i obligats a aquesta pari-
tat, de forma que els altres 209 
segueixen com abans, o només 
una mica millor. Ivars d’Urgell 
ha sigut un municipi de Lleida 
en el qual les dones han dirigit 
o governat els sectors i serveis 
més importants del municipi. El 
consultori mèdic, la farmàcia, la 
guarderia, el col·legi, correus, 
els bancs i l’ajuntament.

opinionS

«em sembla 
perfecte que 
tinguem una 
alcaldessa. 
Ja era hora 
que ens 
deixéssim veure. Tenim una 
capacitat de gestió més 
pràctica que els homes i 
segur que apostaran fort 
per deixar el llistó a dalt de 
tot de la política municipal. 
Segur que anirà bé.»
PePita FaUria. Veïna MiralcaMp

«no s’hauria 
de distingir 
entre gèneres 
en el moment 
de votar. 
les dones 
tenim el mateix dret que els 
homes a participar en tots 
els nivells de la democràcia 
i per tant considero que 
ara és el moment del canvi 
en tots els àmbits.»
Gemma Vall. Veïna MiralcaMp

«els canvis 
sempre són 
positius i si 
són liderats 
per dones 
encara més. 
està bé que després de 
tants anys tenint un alcalde 
entri gent nova a gestionar 
l’ajuntament. Tenim una visió 
del món diferent i sabran 
fer-ho molt més que bé.»
carme Vidal. Veïna MiralcaMp

alcaldeSSeS a lleida
en l’actualitat a les 
comarques de lleida hi ha 
39 alcaldesses (10 a la 
noguera) i 551 regidores
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Classe euros dif.
aNOll a PaRTiR de 351 Kg CaNal
Súper 3,96 =
Extra 3,81 =
Primera 3,57 =
Segona 3,42 =
Vedell fiNs 350 Kg CaNal
Súper 4,01 =
Extra 3,81 =
Primera 3,65 =
Segona 3,51 =
fRisONs de més de 211 Kg CaNal
Primera 3,36 =
Segona 3,30 =
Tercera 2,04 =
fRisONs de fiNs a 210 Kg CaNal
Primera 3,32 -0,03
Segona 3,24 -0,03
Tercera 1,80 -0,03
Vedell de 261 a 300 Kg CaNal
Súper 4,07 -0,03
Extra 3,93 -0,03
Primera 3,81 -0,03
Segona 3,48 -0,03
Tercera 2,82 -0,03
Vedell de 221 a 260 Kg CaNal
Súper 4,13 -0,03
Extra 3,97 -0,03
Primera 3,89 -0,03
Segona 3,61 -0,03
Tercera 2,81 -0,03
Vedell de 180 a 220 Kg CaNal
Súper 4,18 -0,03
Extra 3,98 -0,03
Primera 3,86 -0,03
Segona 3,66 -0,06
Tercera 2,80 -0,06
VaCa
Súper 2,95 =
Extra 2,80 =
Primera 2,50 =
Segona 2,10 =
Tercera 1,60 =
Industrial 1,40 =
BOVÍ ViU UNiTaT (15 dies)
Frisó 30/90 =/=
Creuat 95/220 =/=
PORCÍ
Segona canal 1,828/1,840     0,015
Garrí escorxador 20,00/22,00            =
Garrí gran partida 68,50/70,00            =

mercofraga
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Varietat/Calibre   €/Kg
PeRa 
Blanquilla 58+  0,55-0,65
Conferència 60+  0,60-0,65
Alexandrina 65+  0,40-0,45
POma
Gala 70% color 70+  0,50-0,60
Roges americanes 70+  0,35-0,45
Golden delicious 70+  0,30-0,40
Fuji 60% color 70+  0,50-0,55

Preus sense envàs, a granel i sense manipular, 
referits a primera categoria. A. C.: Atmosfera 
controlada. F. N.: Fred normal.

la borsa

elS que méS pugen
Títol Preu (€) % Var.

REIG J.D2019 0,0524 13,91

ABENGOA B 0,0113 7,62

URBAS 0,0092 4,55

ABENGOA A 0,0240 3,45

TUBOS REUNI. 0,1978 2,38

elS que méS baixen
Títol Preu (€) % Var.

ENCE 4,1580 -7,52

INDRA A 9,4250 -5,75

APERAM 23,3100 -5,01

ARCELORMIT. 15,4200 -4,96

ERCROS 2,5020 -4,87

Ibex-35
9.046,80     -0,78%

concentració ahir de la marea pensionista davant la paeria de la capital del Segrià.

AMADI FORROLLA

❘ LLEIDA ❘ El mapa de les pensi-
ons a Lleida ofereix una situ-
ació molt diferent segons les 
comarques i, per exemple, no-
més n’hi ha tres en les quals les 
prestacions mitjanes superin 
els 900 euros mensuals. És el 
cas de l’Alta Ribargorça i la Val 
d’Aran, tots dos territoris amb 
una mitjana de 915 euros, i el 
Segrià, en aquest cas amb 910 
euros, segons recull un infor-
me de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) fet públic 
ahir. A la cua del rànquing se 
situa les Garrigues, que amb 
una mitjana de 748 euros regis-
tra una pensió mitjana que és 
un 25,8% inferior a la mitjana 
catalana, que el desembre de 
l’any passat va assolir els 1.008 
euros mensuals. La situació de 
la resta de les comarques i per 
ordre alfabètic és la següent: 
l’Alt Urgell, 804 euros; la No-
guera, 784; el Pallars Jussà, 
843; el Pallars Sobirà, 764; el 
Pla d’Urgell, 821; la Segarra, 
840; el Solsonès, 828; i l’Ur-
gell, 831.

A la província de Lleida no-
més es registren prestacions 
que superen els mil euros men-
suals en el cas del règim general 
d’assalariats de nou de l’Alta 
Ribagorça, la Val d’Aran i el Se-
grià, comarques a què s’afegeix 
el Pallars Jussà. Idescat inclou a 
més la situació de les pensions a 
la ciutat de Lleida, on la mitjana 
és de 975 euros.

La publicació d’aquestes da-
des va coincidir ahir amb una 
nova concentració de la Marea 
Pensionista de Lleida.

Només 3 comarques de Lleida tenen 
pensions mitjanes de més de 900 €
Les jubilacions d’assalariats superen els mil a Aran, l’Alta Ribagorça, el Segrià i 
el Jussà || les Garrigues és el territori amb les prestacions més baixes

maCROeCONOmia aNàlisi COmaRCal

Fruits de Ponent aposta 
per les energies netes

emPReses medi amBieNT

❘ LLEIDA ❘ Fruits de Ponent va ex-
plicar ahir les seues accions en 
matèria de solidaritat i eficièn-
cia energètica en el marc d’una 
jornada sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) del Pacte Mundial de 
Nacions Unides, a la Seu Vella 
de Lleida, que va comptar amb 
una taula redona moderada pel 
director executiu del Grup SE-
GRE, Juan Cal.

La cooperativa de segon grau 
amb seu a Alcarràs va recordar 

la inversió que ha fet d’1,5 mi-
lions d’euros en panells solars 
per proveir-se de tota l’energia 
que necessita el grup, com va 
avançar SEGRE el desembre 
passat.

un moment de la taula redona celebrada en la jornada.

AMADO FORROLLA

n La comarca del Segrià és 
la sisena més competitiva de 
tot Catalunya, només darre-
re del Barcelonès, el Vallès 
Occidental, el Gironès i el 
Tarragonès. Així consta a 
l’Índex de Competitivitat de 
les Comarques Catalanes que 
elabora anualment la Fede-
ració Empresarial del Gran 
Penedès (FEGP). Les comar-
ques de Lleida, segons la seua 

competitivitat, mantenen el 
següent ordre: l’Urgell, el Pla 
d’Urgell, el Solsonès, la Se-
garra, la Noguera, Aran, el 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el 
Pallars Jussà, les Garrigues i 
l’Alta Ribagorça.

Mirant la sèrie històrica, 
totes les comarques a excep-
ció dels Pallars Jussà han mi-
llorat el seu índex de compe-
titivitat i les que més ho han 

fet són el Barcelonès, el Va-
llès Occidental, la Cerdanya, 
el Bages, el Baix Empordà, 
el Priorat, el Pla d’Urgell, el 
Garraf, el Gironès i el Mares-
me. Al contrari, han registrat 
una millora menys significati-
va el Pallars Sobirà, el Barce-
lonès, la Selva, la Noguera, la 
Terra Alta, el Ripollès, l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Camp, l’Alt 
Urgell i la Ribera d’Ebre.

El Segrià, la sisena més competitiva de Catalunya

la notícia,  
a lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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