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superdiumenge els resultats a la província

h.culleré
❘ lleiDa ❘ L’impuls que ERC va 
mostrar a les eleccions gene-
rals de l’abril es va repetir ahir 
i per primera vegada des de la 
reinstauració de la democràcia 
va guanyar en el conjunt de la 
província en nombre de vots, 
i va aconseguir el sorpasso a 
JxCat. L’hereva de CiU havia 
retingut des del 1987 una clara 
hegemonia a les comarques de 
Ponent en totes les eleccions 
municipals i fa quatre anys es va 
imposar per majoria absoluta en 
114 dels 231 municipis de Lleida 
i en molts d’altres va governar 
en solitari o amb pactes. En els 
comicis del 2015, la federació 
nacionalista va guanyar ERC 
(que s’erigia per primera vega-
da com a segona força a Lleida) 
per gairebé 20.000 vots. Però 
ahir les noves sigles del partit, 
ja sobiranista i sota el lideratge 
de Carles Puigdemont, van per-
dre l’hegemonia i Esquerra va 
aconseguir un avançament en 
nombre de vots, amb 600 més.

Els resultats d’ahir li van 
donar també a ERC la majoria 
d’escons a la Diputació, amb 11 
dels 25 (a dos de la majoria ab-
soluta), fet que l’obligarà a pac-
tar, per a tot el mandat o amb 
acords puntuals. Entre d’altres, 
Esquerra va obtenir els escons 
dels partits judicials de Sort i les 
Borges Blanques. JxCat passa 
de 12 a 9 diputats, per la qual 
cosa quedaria lluny de governar 
després d’un final de mandat 
convuls per a l’antiga CiU; el 
PSC manté els 3 escons i Cs i 
els Comuns n’aconsegueixen un 
cada un, per la qual cosa tant el 
PP com la CUP perden la repre-
sentació. Entre el 1987 i el 2007 
CiU havia dirigit la Diputació 

ERC guanya en vots i JxCat en regidors i alcaldies

r. r. / redacció
❘ lleiDa ❘ L’avenç d’ERC a les mu-
nicipals es farà patent també en 
els consells, tot i que encara està 
per determinar en quina me-
sura. Al tancament d’aquesta 
edició, els partits polítics tre-
ballaven encara a calcular l’as-
signació d’escons en cada un 
dels ens comarcals i, en molts 
casos, persistien dubtes sobre 
qui era el guanyador. Les pri-
meres estimacions apuntaven a 
possibles empats entre Junts per 
Catalunya (JxCat) o els republi-
cans en diverses comarques, o 
bé a victòries d’una o una altra 

d’aquestes formacions per un 
sol escó.

Esquerra ja havia aconseguit 
el govern del consell de la No-
guera l’any 2011 i semblava fora 
de dubte que el recuperarà en 
el pròxim mandat. Els republi-
cans tenien també a l’abast de la 
mà la victòria al Pallars Jussà, 
on han governat en els últims 
quatre anys al consell juntament 
amb el PDeCAT. 

El pronòstic era molt més 
dubtós en el cas del Pallars Sobi-
rà, on només semblava haver-hi 
consens a l’afirmar que JxCat no 
renovaria la majoria absoluta de 

què va gaudir durant el mandat 
anterior. En el cas d’aquesta co-
marca, la victòria als consistoris 
municipals de quatre llistes sen-
se vinculació a les formacions 
polítiques complicava els càl-
culs sobre com es distribuirien 
els escons.

JxCat tenia per segura la vic-
tòria amb majoria absoluta al 
Pla d’Urgell i a l’Alta Ribagor-
ça, així com una majoria sim-
ple en el cas del consell de l’Alt 
Urgell. Són tres comarques on 
ja governava. 

En canvi, les xifres d’escons 
ballaven ahir a la nit al Segrià, 
les Garrigues, l’Urgell, la Segar-
ra i el Solsonès, a l’espera del 
recompte definitiu, basat tant 
en els escons en els ajuntaments 
com en els vots de cada forma-
ció. Està previst que la Gene-
ralitat doni a conèixer avui els 
resultats.

Victòries per la mínima, empats i  
escons en l’aire als nous consells
l’avenç d’ERc es farà patent, tot i que encara es desconeix en quina mesura

Jxcat i erc
JxCat guanya al Pla, l’alta 
Ribagorça i l’alt Urgell, 
mentre que eRC venç a la 
Noguera i el Jussà

resultats
2015 Cs1

CiU 14

eRC 6

PSC 4

PP 1

CUP 1

erc

11

Jxcat

9
psc

3
cs

1
comú de 

lleida

1
composició de 
la Diputació
2019-2023

llista 
guanyadora 
en cada 
municipi

Els republicans assumeixen per primera vegada la majoria d’escons a la Diputació, tot i que 
se situen a dos de la majoria absoluta, Jxcat passa de 12 a 9 i el pp i la cup en queden fora

PaRtiCiPaCió

La mobilització més 
gran des de l’any 2003
n els lleidatans van anar a vo-
tar de forma massiva i la par-
ticipació registrada ahir va ser 
la més alta en unes municipals 
des de les de l’any 2003. la 
participació en els comicis lo-
cals no ha assolit mai a lleida 
el 70%, però des de la reinstau-
ració de la democràcia els més 
massius van ser els del 2003, 
amb un 69,62% de participa-
ció. els que més abstenció van 
registrar van ser els primers, el 
1979, amb un 60,77%

CaNDiDatUReS

Una desena de victòries 
d’edils sense partit
n Candidatures sense relació 
amb partits polítics han gua-
nyat les eleccions en una dese-
na de municipis, entre els quals 
destaca una capital de comar-
ca: Sort. Suposen la principal 
alteració d’un mapa dominat 
majoritàriament per Junts per 
Catalunya i eRC. Davant aques-
tes formacions sobiranistes, 
el PSC i el PP ratifiquen el seu 
declivi a les comarques lleida-
tanes amb menys alcaldies que 
fa quatre anys.

Jxcat
erc
dubte/ 
empat

erc
Jxcat
psc
pp
cs
cda
som-hi
varis

25 diputats provincials
Els escons de la Diputació es 
distribueixen en nou partits judicials i 
demarcacions. la de lleida decideix 13 
dels escons, que són la majoria

cfarre
Resaltado
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➜

ERC guanya en vots i JxCat en regidors i alcaldies

Paco Boya rep la felicitació de simpatitzants i veïns davant la seu d’Unitat d’Aran després de guanyar per majoria al Conselh.

clara villar/auè tv

h.C.
❘ lleiDa ❘ Només una vegada an-
teriorment des de la recupe-
ració de les institucions ara-
neses hi va haver una majoria 
tan marcada com la que ahir 
va aconseguir Unitat d’Aran 
per al Conselh Generau. Com 
va fer CDA l’any 1999, UA va 
aconseguir ahir nou dels tretze 
conselhèrs del ple, la qual co-
sa representa que Paco Boya 
tornarà a ser investit síndic 
d’Aran en substitució del con-
vergent Carlos Barrera, que ha 
estat al capdavant de la institu-
ció durant vint anys de forma 
interrompuda. Convergència 
Democràtica Aranesa es que-
da només amb quatre escons, 
davant els set de què va gaudir 
durant l’últim mandat. Boya ja 
va ser síndic d’Aran entre els 
anys 2007 i 2011 i ara ho serà 
de nou sense necessitat de su-
ports, ja que en aquella ocasió 
va governar gràcies al suport 
del Partit Renovador d’Arties 
e Garòs. 

La formació socialista, aliada 
amb el PSC (de fet, Boya forma 
part de l’executiva del PSOE de 
Pedro Sánchez), va viure ahir 
una nit d’eufòria al compàs de 
l’arribada dels resultats. A ban-
da de les eleccions al Conselh, 
les dels ajuntaments els van ser 
favorables i van guanyar en sis 
dels nou consistoris, a tots (Les, 
Bossòst, Canejan, Es Bòrdes, 
Vilamòs i Vielha), amb majoria 
absoluta. Va aconseguir també 

Unitat d’Aran recupera el Conselh 
amb nou dels tretze escons
cDa es queda amb quatre i ni aran amassa ni cs obtenen representació

Bausen canejan

salardú

les

Bossòst

Arres
Vilamòs

QUATe lÒcs

MArcATosA

cAsTIèro

IrIssA

PUJÒlo

ArTIes e GArÒs

Bausen

VielhaVielha
ArtiesArties

canejan

salardú

les

Bossòst

Arres
Vilamòs

es Bordeses Bordes

QUATe lÒcs

MArcATosA

cAsTIèro

IrIssA

PUJÒlo

ArTIes e GArÒs

amb majoria absoluta, i aquell 
any PSC i ERC van pactar i la 
presidència va ser per al repu-
blicà Jaume Gilabert, malgrat 
que la formació només va ob-
tenir tres diputats. Després de 
les eleccions del 2011, CiU va 
recuperar la majoria absoluta i 
la presidència va ser per a Joan 
Reñé i el 2015 es va quedar a un 
diputat d’aconseguir-la.

Malgrat tot, JxCat va man-
tenir ahir pràcticament els ma-
teixos vots que fa 4 anys, va 
obtenir un nombre més alt de 
regidors i, segons les dades del 
ministeri va mantenir la majo-
ria absoluta a 103 alcaldies de 
Lleida (11 menys que el 2015) i 
10 més pendents de pacte. ERC 
al seu torn va obtenir 74 majo-
ries absolutes i 10 de relatives, 
amb un total de 643 regidors, 
davant els 751 de JxCat. Quant 
a les capitals de comarca, Mo-
llerussa i les Borges conserven 
la majoria absoluta de l’antiga 
CiU, de nou per a Marc Solsona 
i Enric Mir, mentre que ERC la 
revalida a Solsona, amb David 
Rodríguez, i l’aconsegueix a Ba-
laguer, amb Jordi Ignasi Vidal. 
També Unitat d’Aran va repetir 
ahir a la nit la majoria absoluta 
assolida per la candidatura de 
Juan Antonio Serrano fa quatre 
anys a Vielha. El PSC va quedar 
com a tercera força, amb prop 
de 29.000 vots i un total de 129 
regidors i 9 alcaldies. Pel que fa 
a la participació, la mobilització 
dels lleidatans va ser sis punts 
superior a la de fa quatre anys, 
encara que no tan accentuada 
com en els passats comicis gene-
rals de l’abril, quan va superar 
el 75% dels electors. Ahir va 
ser del 68,68%, la més alta en 
unes municipals des de les de 
l’any 2003.

Ajuntaments
z 15 de juny: els nous ajuntaments 
es constituiran previsiblement el 15 
de juny, llevat que s’hagin impug-
nat els resultats. Si hi ha impugna-
cions, serà el quarantè dia després 
de les eleccions.

Diputació
z Juliol: Després de la constitució 
dels ajuntaments, la junta assigna 
els 25 escons a partits i coalicions. 
el ple serà a mitjans de juliol.

Consells comarcals
z  Juny: al juny es proclamen els 
consellers i el primer dia hàbil des-
prés de 15 dies de la proclamació es 
constituiran els consells.

Conselh Generau d’Aran
z Juny: el ple es constitueix als 15 
dies de la proclamació dels candi-
dats electes. Previsiblement el 18 
de juny, després de l’Hèsta d’aran.

CAlendAri

el vot majoritari en cinc dels 
sis terçons i en el sisè (Arties 
e Garòs) la majoria va ser per 
a CDA.

Al marge d’UA i CDA, el 
PRAG va perdre la represen-
tació al Conselh, on havia 
tingut un escó durant les cinc 

eleccions anteriors des de les 
del 1999. D’aquesta forma, la 
corporació aranesa serà més 
bicolor que mai, curiosament, 
l’any en què s’hi han presen-
tat un nombre més elevat de 
candidatures, amb fins a 24. 
Tampoc va obtenir representa-

QUATe lÒCS
3 conselhèrs 2019 2015
UA-Psc-cP 2 2
cDA-PnA 1 1

PUJÒlO 2
2 conselhèrs 2019 2015
UA-Psc-cP 1 1
cDA-PnA 1 1

MArCATOSA 1
1 conselhèrs 2019 2015
UA-Psc-cP 1 0
cDA-PnA 0 1

iriSSA
1 conselhèrs 2019 2015
UA-Psc-cP 1 -
cDA-PnA - 1

ArTieS e gArÒS 2
2 conselhèrs 2019 2015
cDA-PnA 1 1
UA-Psc-cP 1 -

CASTiÈrO 4
4 conselhèrs 2019 2015
UA-Psc-cP 3 2
cDA-PnA 1 2

13 conselhèrs

ció la candidatura d’esquerres i 
assembleària encapçalada per 
Mireia Boya, Aran Amassa, i 
tampoc ho va fer Ciutadans ni 
Unides Podem, que es presenta-
va per primera vegada al Con-
selh Generau. Aran Amassa 
va aconseguir quatre regidors 
distribuïts als ajuntaments de 
Les, Bausen i Naut Aran i Vie-
lha, cosa que la va convertir en 
la tercera força a la vall, segons 
va remarcar la mateixa Boya 
a través de les xarxes socials.

El pròxim Conselh d’Aran 
podria constituir-se el 18 de 
juny, l’endemà de la festa na-
cional d’Aran. Serà el vuitè 
Conselh des de l’aprovació de 
la llei d’Aran i la recuperació de 
la corporació comarcal.

Pròxims reptes
El pròxim govern d’Unitat 

d’Aran haurà de fer front a més 
desplegament de la nova llei 
aranesa, en vigor des de l’any 
2015. La crisi i l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució 
com a resposta al procés van 
frenar els avanços en aquesta 
matèria.

La situació de l’aranès, la de-
fensa del qual ha arribat a la 
comissió de peticions de la UE, 
és una de les matèries pendents 
i també la solució per a l’elevat 
trànsit pesant de l’N-230. En 
aquest sentit, Boya s’ha pro-
nunciat recentment a favor de 
regular el trànsit a través d’una 
vinyeta.

UA-PM
cDA
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❘ LLeiDa ❘ ERC ha revalidat la 
majoria absoluta a la Pobla 
de Segur que ja va aconse-
guir en el passat mandat. Ho 
ha fet després de la retirada 
de Lluís Bellera, que ha estat 
alcalde republicà d’aquest mu-
nicipi des de l’any 2004. La 
nova candidatura d’Esquerra, 
liderada pel fins ara regidor 
Marc Baró, ha pogut fins i tot 
ampliar l’avantatge sobre la 
resta de formacions al passar 
de sis a set regidors. Això li 
permetrà tornar a governar 
en solitari els pròxims quatre 
anys.

Per la seua part, el PSC ha 
obtingut la segona posició a 

l’aconseguir tres regidors, dos 
més que en les eleccions del 
2015. L’avenç d’ERC i dels so-
cialistes és a costa de Junts 
per Catalunya (JxCat). Da-
vant els quatre regidors que 
va aconseguir l’antiga CiU, 
aquesta vegada només en te-
nen un.

El nou govern afrontarà 
obres pendents com les que 
hauran de fer navegable la 
presa de Sossís, una peça del 
projecte turístic conjunt que 
impulsen el Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà. També li cor-
respondrà decidir sobre una 
qüestió que va quedar apar-
cada en el passat mandat: una 
consulta popular per decidir si 
el passeig dedicat al ministre 
socialista Josep Borrell, origi-
nari de la Pobla de Segur, con-
serva aquest nom o es canvia 
per una nova denominació.

Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ La candidata de Junts 
per Tàrrega i alcaldessa de la 
capital de l’Urgell, Rosa Ma-
ria Perelló, va guanyar ahir 
les eleccions municipals amb 
set regidors (2.436 vots), un 
menys que el 2015. La segona 
força més votada va ser ERC-
MES-MES amb Òscar Amenós 
al capdavant i una llista total-
ment renovada que va pujar 
dels tres edils del 2011 a cinc 
(1.716 vots), i va aconseguir ai-
xí el seu millor resultat en unes 
municipals a Tàrrega. La CUP 
i el PSC van mantenir els seus 
tres i dos edils amb 1.128 i 859 
vots, respectivament. Va perdre 
l’edil el Comú de Tàrrega i no 
van arribar a entrar el PP, Ciu-
tadans, Vox i Lliures. Aquests 
resultats donen un govern in-
cert a Tàrrega per la qual cosa 
Perelló intentarà pactar o pro-
posarà de governar en solitari 
i els partits d’esquerres també 
intententaran pactar amb el su-
port del PSC en la investidura. 
Tant Junts per Tàrrega com ERC 
van descartar ahir pactar amb 
els del 155.

Perelló es va mostrar satisfeta 
amb els resultats ja que “eren 
unes eleccions difícils tenint en 
compte que es presentaven 9 
llistes en una ciutat com Tàrre-
ga”. També va valorar positi-
vament els resultats d’ERC i la 
CUP ja que “a l’ajuntament de 
Tàrrega hi haurà quatre forces 
amb àmplia majoria indepen-
dentista”. Des d’ERC, Amenós 
va agrair la confiança dels vo-
tants i va dir que “ara obrirem 

la ronda de contactes i a través 
de la nostra assemblea decidi-
rem el futur”. El candidat de la 
CUP, Dani Esqué, va valorar 
positivament haver mantingut 
els tres edils amb els quals van 
entrar per primera vegada al 
consistori el 2015 i va destacar 
que “a l’ajuntament hi ha ha-
gut el traspàs d’un regidor cap a  
les esquerres, ara hem de parlar 
amb calma i tranquil·litat per 
veure cap on pot desembocar”. 

Per la seua part, Silveri Caro del 
PSC va reconèixer que “pen-
sàvem que podíem treure un 
millor resultat encara que hem 
pogut mantenir els dos edils del 
2015 amb més marge de vots”. 
Caro va dir que “ara hem de 
continuar treballant pels ciu-
tadans de Tàrrega des d’allà on 
ens toqui estar”.

La participació a Tàrrega va 
ser del 65,11%, 7 punts més que 
el 2015 (58,41%).

L’actual alcaldessa, amb part de la candidatura de Junts per tàrrega a la seu del partit.

segre tàrrega

Perelló guanya a Tàrrega amb un edil 
menys i no descarta pactes ni minoria
ERc puja amb força i aconsegueix 5 edils, xifra rècord del partit en unes municipals

tàrrega
17 REGIDORS 2019 2015

tremp
13 REGIDORS 2019 2015

agramunt
13 REGIDORS 2019 2015

beLLpuig
11 REGIDORS 2019 2015

Bernat Solé revalida 
la majoria absoluta

ERC venç a Bellpuig 
sense majoria

❘ agramunt ❘ L’actual alcalde 
d’Agramunt, Bernat Solé, va 
revalidar ahir la majoria al 
capdavant d’Acord Esquer-
ra-AM, encara que reta-
llant-la amb dos edils menys 
que el 2015 i s’han quedat 
amb un total de 9 (1.637 
vots) dels 13 que conformen 
l’arc consistorial. Per la se-
ua part, Junts per Agramunt, 
amb Antonio Farré al capda-
vant, va obtenir 4 regidors 
(689 vots), 2 més que el 2015.

La participació als comicis 
municipals va ser del 66,11 
per cent.

❘ beLLpuig ❘ ERC va guanyar 
ahir les eleccions municipals a 
Bellpuig encara que es va que-
dar a un edil d’aconseguir la 
majoria absoluta. Tot apunta 
però que Jordi Estiarte (ERC) 
serà el nou alcalde en subs-
titució de Salvador Bonjoch 
(Junts per Bellpuig), primer 
edil des de fa 8 anys i presi-
dent del consell comarcal de 
l’Urgell. La CUP, per la seua 
part, va obtenir 3 regidors, 1 
menys. Faltarà per veure si el 
partit entra a govern.

r. r.
❘ LLeiDa ❘ La Candidatura de Pro-
grés, vinculada al PSC, es va 
alçar ahir amb la victòria a 
Tremp. La llista liderada per 
primera vegada per Sílvia Ro-
mero va aconseguir sis escons, 
un més que el 2015. Ara bé, el 
resultat electoral de JxCat, amb 
tres regidors; i d’ERC, amb qua-
tre, els dóna l’opció de renovar 
l’aliança que ja els va donar el 
govern de la capital del Pallars 
Jussà fa quatre anys.

Així, persisteix després de 
les eleccions la incògnita sobre 
qui serà la primera alcaldessa 
de la història de Tremp. A més 

Victòria socialista a Tremp, però JxCat         
i ERC tenen opció de renovar l’aliança
persisteix la incògnita sobre quina candidata serà la primera alcaldessa

ERC revalida la majoria 
absoluta sense Bellera
i el psc guanya terreny a costa de Jxcat

La celebració de la candidatura de romero al conèixer el resultat.

canDiDatura De progrés De tremp

de Romero, podria ser-ho tam-
bé la republicana Pilar Cases, 
o bé Anna Ritz, cap de llista de 
JxCat. Les tres tenen experi-
ència al govern de la localitat. 

Durant la campanya, tant Cases 
com Ritz van valorar de forma 
molt positiva la col·laboració 
dels dos partits al capdavant 
del consistori.

AD’E-AM 9 11
JxCAT-JUNTS 4 2
P.P. 0 1

AMR - AM 6 1
JxCat - JUNTS 4 6
CUP-AMUNT 3 4
PP 0 1
PxC 0 0

CP 6 5
ERC-AM 4 3
JxCAT-JUNTS 3 5
P.P. 0 0

JxCat - JUNTS 7 8
ERC - MES - AM 5 3
CUP-AMUNT 3 3
PSC - CP 2 2
TENCP-ECG 0 1
Cs 0
PP 0 0
VOX 0
LLIURES 0

➜SUPERDIUMENGE ELS RESULTATS A COMARqUES

La pobLa de Segur
11 REGIDORS 2019 2015
ERC-AM 7 6
PSC - CP 3 1
JUNTS 1 4

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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c. SanS
❘ la seu ❘ Òscar Ordeig, de Com-
promís x la Seu-CP (marca blan-
ca del PSC), va ser ahir la força 
més votada a la Seu d’Urgell 
amb 1.719 vots que li van do-
nar sis regidors. Junts per la Seu, 
amb Jordi Fábrega al capdavant, 
passa a ser la segona força, amb 
un 26,96% dels vots (1.513), que 
li donen cinc edils, dos menys 
dels que ha tingut aquest man-
dat amb Albert Batalla com a 
alcalde. El candidat Fábrega va 
reconèixer al fer-se públics els 
resultats “el triple salt mortal” 
que suposava rellevar el fins ara 
alcalde Batalla amb “una marca 
nova i un equip molt nou i la 
majoria d’ells aliens fins ara a 
la política”. 

Tanmateix, es va “felicitar” 
pels resultats “positius” obtin-
guts i va insistir que “era molt 
complicat” substituir “un alcal-
de ja consolidat”. Fábrega va 
“felicitar” Ordeig pels resul-
tats i ràpidament va estendre 
la mà a la resta de formacions 
polítiques amb representació a 
l’ajuntament per “parlar sobre el 
futur govern municipal”. Per la 
seua banda, Ordeig va atribuir 

el descens de suport a la llista de 
Junts per la Seu a “la necessitat 
d’iniciar una nova etapa” i va 
assegurar que avui començarà 
una ronda de contactes amb la 
resta de partits per “explorar” 
possibles acords “ja siguin pun-
tuals o més estables”. 

Ordeig va insistir que “l’alcal-
dia ha de ser per a la llista més 
votada” i va assenyalar que “si 
no hi ha una majoria absoluta 
en contra”, la seua formació és 

la que governarà la ciutat. ERC, 
amb 1.192 vots (21,24%), incre-
menta la presència al consistori 
durant els propers quatre anys 
i passa dels tres regidors que 
va obtenir als últims comicis a 
quatre, amb la qual cosa es con-
solida com la tercera força més 
votada amb Francesc Viaplana 
com a número 1. El republicà, 
que va reconèixer tenir “la clau 
del futur govern”, va apuntar 
que posaran “en valor” l’incre-

ment de regidors a l’hora de les 
negociacions. La quarta forma-
ció és la CUP de Xènia Antona, 
que amb 517 vots incrementa 
la representació al consistori i 
suma un edil al que ja va acon-
seguir el 2015. Continuaran a 
fora la Seu en Comú Guanyem 
i els populars de Pere Chica 
(PP), que ja es van quedar fora 
de l’ajuntament fa quatre anys. 
Tampoc tindran representació 
Ciutadans ni Vox.

Ordeig al celebrar ahir la victòria a les eleccions municipals a la Seu d’Urgell.

c. sans

Ordeig guanya les eleccions a la Seu  
i JxCat passa a ser la segona força
no obstant, un pacte independentista podria tornar a deixar el psc a l’oposició

la SeU d’Urgell
17 REGIDORS 2019 2015

SOrt
11 REGIDORS 2019 2015

Oliana
9 REGIDORS 2019 2015

bellver de cerdanya
9 REGIDORS 2019 2015

Miquel Sala perd  
la majoria a Oliana

Quart mandat de 
Porta a Bellver

❘ oliana ❘ El candidat de Junts 
x Oliana, Miquel Sala, va re-
validar ahir la victòria, però 
va perdre la majoria absolu-
ta que va obtenir fa quatre 
anys. La formació passa a te-
nir 4 regidors, 2 menys que 
en l’actualitat, a l’aconseguir 
430 vots. Fem Oliana- AM, 
amb Carme Lostao al cap-
davant, va aconseguir 393 
vots, la qual cosa li permet 
mantenir la representació 
amb 3 edils al consistori. La 
candidatura de Compromís 
x Oliana entra al consistori 
amb 2 escons i 245 vots.

❘ bellver De cerDanya ❘ Xavier 
Porta, d’Endavant Cerdanya, 
tornarà a governar a Bell-
ver durant els propers qua-
tre anys i serà el seu quart 
mandat a l’alcaldia. No obs-
tant, Porta ha perdut 3 dels 
escons i en tindrà 6 al nou 
ajuntament. Junts per Bellver 
i Batllia, amb 2 edils des del 
2015, va aconseguir 201 vots 
i conservarà la representació 
i ERC-AM entra al consisto-
ri amb 1 edil. Bellver perd 
escons aquest mandat per la 
pèrdua de població i passa 
d’11 a 9.

La nova llista de l’alcalde 
de Sort guanya i el seu 
anterior partit, segon
Jxcat, a la baixa, i el psc torna

la celebració de la candidatura de Som Poble a Sort.

r. r.
❘ lleiDa ❘ El resultat de les elecci-
ons a Sort és una inusual bar-
reja de canvi i continuïtat: ha 
guanyat amb cinc edils la can-
didatura de Som Poble, una 
agrupació d’electors liderada 
per Raimon Monterde, alcal-
de durant el passat mandat al 
capdavant d’una llista de Fem 
Municipi; i també als seus socis 
al govern, els dos regidors de la 
CUP Baldo Farré i Pere Basco-
nés. Així, la victòria és per als 

som poble

Som Poble s’ha quedat a un 
sol escó de la majoria absoluta. 
Fem Municipi, per la seua ban-
da, queda com a segona força 
a l’ajuntament amb tres edils. 
Junts per Catalunya (JxCat) ha 
perdut més de la meitat dels re-

gidors que va obtenir el 2015 
(quan va ser la força més vota-
da) i passa de cinc a dos.

Una altra novetat és que els 
socialistes recuperen la repre-
sentació al consistori de Sort 
amb un regidor, després d’ha-

ver-la perdut als anteriors comi-
cis. Aquesta correlació de forces 
obre la porta a diferents pos-
sibilitats per a aliances al nou 
mandat, encara que també és 
possible un govern en minoria 
que busqui acords puntuals.

que han governat en els últims 
quatre anys, però l’han aconse-
guit després de renunciar a les 
seues antigues sigles.

La CUP no va presentar llis-
ta pròpia a Sort i va expressar 
suport a la que incloïa els seus 
edils. En canvi, Fem Municipi sí 
que va confeccionar una nova 
candidatura encapçalada per 
Magdalena Barbero. Aquest 
partit d’àmbit comarcal, aliat 
amb Esquerra Republicana a 
les municipals, s’havia preparat 
per al relleu de Monterde amb 
bastanta antelació, ja que aquest 
havia anunciat mesos enrere 
que no optaria a la reelecció. 
Descobrir que sí que ho faria al 
capdavant d’una altra formació 
va ser per a molts una sorpresa 
majúscula.

SP. 5
FEM-ERC-AM 3 0
JxCat 2 5
PSC 1 0
PSC-PMC 0 3

CxS-CP 6 6
JxCat 5 7
ERC-AM 4 3
CUP-AMUNT 2 1
LSeC-ECG 0 0
PP 0 0
Cs 0
VOX 0

JxCAT-JUNTS 6 6
FO-AM 3 3
CxO-CP 2

En-Cerd 6
JxCat-JUNTS 2 2
ERC-AM 1

➜SUPERDIUMENGE ELS RESULTATS EN COMARqUES



37lleida i comarquesSegre 
Dilluns, 27 de maig del 2019

Detingut a Fraga 
per robar 
material de pesca

successos

❘ mequinensa ❘ La Guàrdia Civil 
ha detingut un veí de Fraga 
com a presumpte autor de 
diversos furts i robatoris a 
les zones de l’embarcador 
de Mequinensa. L’arrestat 
va sostreure nombrós mate-
rial de pesca i combustible de 
diverses embarcacions, que 
posteriorment van ser loca-
litzats al garatge de la seua 
propietat. 

Durant l’escorcoll, la poli-
cia també va trobar més de 
21 grams de speed i material 
per a la distribució. El sos-
pitós es desplaçava fins als 
embarcadors per verificar 
els objectes que podia robar 
i tornava a la nit per perpe-
trar el delicte.

Gavet projecta 
rehabilitar 
l’antiga escola

projectes

❘ gavet De la conca ❘ L’ajunta-
ment de Gavet de la Conca 
ha donat aquest mes l’apro-
vació definitiva a tres memò-
ries valorades per a futures 
obres. Una és per portar a 
terme la rehabilitació de les 
Escoles de Gavet, amb un 
pressupost de 13.425 euros. 
Una altra té com a finali-
tat pavimentar un tram de 
carrer al nucli de població 
de Sant Serni, una actuació 
amb un cost que s’estima en 
15.726 euros. La tercera me-
mòria valorada correspon a 
la reconstrucció d’un mur a 
Sant Martí de Barcedana, 
amb un pressupost que s’es-
tima en 6.011 euros.

L’Aplec del 
Caragol escalfa 
motors

lleure

❘ lleiDa ❘ La quarantena edi-
ció de l’Aplec del Caragol, la 
festa gastronòmica per anto-
nomàsia de Lleida, comen-
ça avui dilluns la seua parti-
cular setmana gran, amb la 
lectura del pregó per part de 
Ferran Aixalà i Jordi Huete, 
membres del grup lleidatà 
Pastorets Rock. 

Durant aquest acte, que 
tindrà lloc a les 20.30 hores 
a la sala Sala Leandre Cristò-
fol de la Llotja, se celebrarà 
l’entrega dels premis Caragol 
Bover i Caragol Llimac, així 
com Concurs de Rodolins i 
Versos Satírics Memorial Jor-
di Plens, que ha guanyat Joan 
Carles Gatius.

❘ lleiDa ❘ L’ós Goiat ha tornat a 
atacar bestiar a la Val d’Aran. 
Dissabte a la nit va devorar una 
ovella a l’interior d’un camp clos 
al municipi de Bausen, segons 
va corroborar el Conselh Ge-
nerau. L’administració aranesa 
va indicar que es tractava d’una 

tanca a uns tres-cents metres del 
nucli urbà. 

Aquesta predació arriba nou 
dies després que aquest exem-
plar fes caure una tanca electri-
ficada (pastor elèctric) per de-
vorar una altra ovella a menys 
de 100 metres del poble d’Arres 

de Sus. A aquests atacs, se n’afe-
geixen dos més aquest any als 
municipis d’Arres i Bausen, que 
s’han saldat amb una ovella, un 
corder i un poltre morts. 

Els ràpids desplaçaments de 
l’ós dificulten que els tècnics del 
Conselh apliquin les mesures 

d’aversió previstes al protocol 
acordat amb la Generalitat, 
l’Estat i les altres comunitats 
pirinenques. 

L’administració d’Aran ha 
sol·licitat una cimera d’experts 
per decidir si és procedent ex-
pulsar Goiat del Pirineu.

Nou atac de l’ós Goiat a Aran, que devora  
una altra ovella dins d’un camp clos
Segona predació a la localitat de Bausen i quarta a la vall al llarg d’aquest any

fauna grans depredadors

cfarre
Resaltado
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 2 solsona b

 3 torà

El Torà remunta gràcies 
a Fustegueres
solsona b: Albert, Ballara, Plans (Colell, 55’), 
Pujol, Solé, Pijuán (Aitor, 65’), Mota, Aresté, Morales, 
Abdu i Moreno.

torà: Pons, Rial, Coletas, González (Fustegueres, 
46’), Argerich, Riera, Torres, Garrabou (Cercòs, 65’), 
Miramunt, Bagà i Segura (Cepero, 55’).

gols: 1-0, min.15. Solé. 2-0, min.33. Morales. 
2-1, min.43. Torres. 2-2, min.61. Fustegueres. 2-2, 
min.89. Fustegueres. 

àrbitre: Puscasu. Va amonestar els locales Abdu, 
Colell i Pujol i els visitants Miramunt i Bagà.

El Torà es va imposar a domicili al 
camp del Solsona B (2-3). Els locals 
van firmar una gran primera part (2-
1). A la represa, el Torà va ser millor 
i Fustegueres va anotar un doblet 
que va suposar el 2-3 definitiu.

 4 pobla de segur

 2 oliana

El Pobla finalitza el 
curs amb victòria
pobla de segur: Bellera, Peroy, Vila (Molleví, 
65’), Turch (Farré, 71’), Roset, López, Juangrán, 
Llebot, El Yazidi (Rachid, 65’), Miquel i Plana (Ar-
nau, 46’).

oliana: Espuga, Bullich, Robert (López, 67’), Bar-
tolo, Ruíz, Puig (Ferreira, 46’), Pujantell, Martín, 
Torruella, Bentoldrà i Reig.

gols: 1-0, min.3. Roset. 1-1, min.29. Reig. 2-1, 
min.52. Turch (p). 3-1, min.55. Turch. 4-1, min.59. 
Roset. 4-2, min.78. Pujantell.

àrbitre: Guerrero Tello. Va amonestar el local Mo-
lleví i el visitant Torruella.

El Pobla de Segur va tancar la tem-
porada amb una victòria a casa 
contra l’Oliana (4-2). El conjunt local 
va ser superior durant tot el duel i 
Roset, amb un xut llunyà, va avançar 
els seus a l’inici. Reig va igualar per 
a l’Oliana però, a la segona meitat, 
Turch i Roset van fer justícia i van 
sentenciar el duel. Pujantell va fer el 
4-2 definitiu.✑ ramón vila

 1 verdú

 7 angulària

El campió goleja   
verdú: Martínez, Cisse, Roselló, Gueye, Douz, Ali, 
Roumani, Diarra, Boukhalkhal (Peralta, 55’), Lamine 
i Xuriguera (Constantinescu, 46’).

angulària: Álvarez, Belhadji, Ospina, Gutié-
rrez, Baiget, Ximénez (Ricard, 73’), Selva, Dalghi 
(Marín, 65’), Segués (Martín, 55’), Gallart i Mane 
Ne (Teixé, 55’). 

gols: 1-0, min.8. Douz. 1-1, min.24. Ximénez. 1-2, 
min.28. Dalghi. 1-3, min.51. Ximénez. 1-4, min.60. 
Ximénez (p). 1-5, min.72. Ximénez. 1-6, min.75. 
Cisse (p.p.). 1-7, min.82. Marín.

àrbitre: Segura Rovira. Va amonestar el local Ali.

El campió Angulària va guanyar 
l’últim duel del curs a Verdú (1-7). 
Ximénez, amb un repòquer, va ser 
el jugador més destacat del partit.

 2 at. torregrossa

 3 tornabous

Triomf del Tornabous
at. torregrossa: Pérez, Buira, Teixidó, Coulibaly, 
Venturini (San Saturnino, 79’), Diakite, Zhong, Bar-
ga, Fernández, Vall i Fabián (Puig, 54’).

tornabous: Cahelles, Batalla, Gerard, Bortoló, 
Lakhloufi, Isla, Arrufat (Boldú, 62’), Bernades (San-
tiveri, 69’), Saiz, Rius i Balasch.

gols: 1-0, min.26. Zhong. 1-1, min.58. Balasch. 
2-1, min.70. Vall. 2-2, min.73. Rius. 2-3, min.89. 
Buira (p.p.).

àrbitre: Torres Hoyas. Va amonestar els visitants 
Lakhloufi, Arrufat, Bortoló, Boldú i Saiz.

El Tornabous va sumar els tres punts 
en la visita al camp de l’At. Torre-
grossa (2-3). Els visitants, després 
de remuntar, es van imposar per la 
mínima a l’últim minut de joc.

 4 rialp

 3 butsènit

Victòria insuficient
rialp: Benet (Salón, 46’), Trillo (Fortuny, 68’), Semi-
no, Caselles (Roque, 89’), Galí, Alejandro, Ovando, 
Altieri (Barba, 86’), Benavent, Hurtado (Cervós, 46’) 
i Sánchez.

butsènit: Oliver, Villanueva, Gilabert, Cercòs, 
Morales, Bumbar, Eroles, Boufra, Barkouki, Bia (Ce-
vallos, 52’) i Pacurariu.

gols: 1-0, min.10. Hurtado. 2-0, min.13. Ovan-
do. 3-0, min.17. Altieri. 4-0, min.30. Caselles. 4-1, 
min.42. Vasile. 4-2, min.67. Galí (p.p.). 4-3, min.75. 
Morales.

àrbitre: Alegre López. Va amonestar els locals 
Semino i Galí i els visitants Villanueva, Bia, Oliver 
i Boufra.

El Rialp guanya el Butsènit però no 
podrà mantenir la categoria (4-3).

 1 bellpuig

 1 tremp

Taules a Bellpuig
bellpuig: Ribera, Eric, Vilalta, Llobera, Salla, Ca-
mara (Huguet, 46’), Moulal (Kamara, 82’), García, 
Canela (Segura, 63’), Lefter i Lekfif (Casals, 46’).

tremp: Farré, Betriu (Santos, 60’), Martins, Cisse, 
Gonçalves, Ribeiro, Xavier, Barbosa, Syulyush, Ba-
cardit (Aleix, 78’) i Buhai.

gols: 1-0, min.16. Lekfif. 1-1, min.36. Gonçalves

àrbitre: Franch Cabrerizo. Va amonestar el local 
Eric.

El Bellpuig va empatar a casa amb 
el Tremp i lluitarà amb l’Alguaire per 
ascendir de categoria. Gran segona 
volta dels locals, al cedir només tres 
empats i una derrota. ✑ jesús ortiz

 0 ponts

 0 vva. de l’aguda

Un punt i salvació
ponts: López, Ahssine, Duro, Cisquella (Torra, 89’), 
Terré, Parra, Estany (Sala, 83’), Gil, Martos (Sergi, 
83’), Jaume i Chaer (Guixes, 48’).

vva. de l’aguda: Villarte, Esteve (Vicent, 69’), 
Jounou (Sarr, 69’), Torremorell, González, Tuca 
(Andreu, 45’), Bernaus, Reig, Niang (Bernaus, 69’), 
Cortina i Brusi.

El Vva. de l’Aguda va empatar a 
Ponts i va segellar la permanència. 
✑ paco pubill

 4 guissona b

 0 ivars

Triomf amarg
guissona b: Ortelecan, Adrià, Bosch, Bahloul, 
Areny, Tsyuper, Josep (López, 67’), Diouf, (Tsvyatkov, 
72’) Vilardell, Zamora i Mas.

ivars: Toth, Xes (Oromí, 75’), Mballow, Piñol, Ba-
dia, Atero, Bourass, Aleix, Vilalta, Djitte i Manneh 
(Fahham, 67’).

gols: 1-0, min.61. Areny. 2-0, min.65. Areny. 3-0, 
min.69. Areny. 4-0, min.76. Vilardell.

El Guissona B va golejar l’Ivars però 
descendirà a Quarta Catalana. 

La plantilla de la Seu posa amb samarretes d’ànim al jugador Toni Tarrés, que passarà pel quiròfan.

LA SEU FC

El Bellcairenc 
obté el punt  
de la salvació

mingo SaLa
❘ LA SEU ❘ El Bellcairenc va aconse-
guir un merescut empat al camp 
de la Seu (3-3). Un punt que va 
suposar la permanència a Ter-
cera Catalana per als visitants. 
L’encontre va començar amb 
molta igualtat però va ser Sort 
el que va inaugurar el marca-
dor per als locals (1-0). Berge va 
fer la rèplica per al Bellcairenc 
abans del descans (1-1). A la se-
gona, Pérez i Fontanet van fer 
somiar els seus al situar l’1-3 en 
el marcador. Del Águila, a falta 
de vint minuts, va posar el 2-3 
i Peña al minut 82 va atemorir 
els visitants. Malgrat tot, el Bell-
cairenc no va cedir i després del 
xiulet final, va sumar un punt 
molt valuós, que és el que cer-
tifica la permanència.

la seu  bellcairenc

3 3
Pantoja, Cobo, Alart, 
Sort, Grau, Fite, 
Mairal, Ticó, Del 
Águila, Rodríguez i 
Obiols.
canvis: Grau per 
Balletbo (50’), Sort 
per Castillejo (56’), 
Alart per Peña (56’), 
Obiols per Rivero (59’) 
i Fite per Roelas (59’). 

Guix, Armengol, 
Fontanet, García, 
Navau, Pérez, 
Diambang, Berge, 
Ciobanu, Arnau i Font.
canvis: Fontanet per 
Badia (78’), Diambang 
per Teixidó (78’) i 
Ciobanu per Castells 
(89’).

gols: 1-0, Sort (31’). 1-1, Berge (34’). 1-2, Pérez 
(60’). 1-3, Fontanet (70’). 2-3, Del Águila (71’). 
3-3, Peña (82’). 

àrbitre: Creus Soler. Va amonestar el local Fite 
i el visitant Arnau.

incidències: Partit corresponent a la jornada 34 
del grup 14 de la Tercera Catalana, disputat al 
Municipal Emili Vicente.

Tercera caTaLana xiv. jornada 34

z  L’Angulària, que des de fa di-
verses jornades ja té assegurat 
el títol de campió i, per tant, l’as-
cens a Segona Catalana, va tancar 
la Lliga amb una golejada al camp 

del cuer Verdú (1-7). El Bellpuig, 
equip que jugarà la promoció 
d’ascens, va tancar la fase regu-
lar amb un empat a casa amb el 
Tremp (1-1). El Bellcairenc, per la 

seua part, va arrancar un valuós 
empat al camp de la Seu d’Ur-
gell (1-1), amb la qual cosa obté el 
punt que necessitava per segellar 
la permanència.

El campió Angulària tanca la Lliga amb golejada

Classificació general Casa Fora Resultats

Pròxima jornada

1 Angulària 79 34 25 4 5 99 32 47 17 15 2 0 58 7 32 17 10 2 5 41 25
2 Bellpuig 70 34 21 7 6 92 41 39 16 12 3 1 56 17 31 18 9 4 5 36 24
3 La Seu 65 34 19 8 7 78 50 36 17 10 6 1 48 23 29 17 9 2 6 30 27
4 Torregrossa 63 34 18 9 7 81 43 29 17 8 5 4 38 18 34 17 10 4 3 43 25
5 Pobla Segur 62 34 18 8 8 73 47 37 17 11 4 2 49 21 25 17 7 4 6 24 26
6 Solsona B 56 34 16 8 10 73 55 37 18 11 4 3 44 25 19 16 5 4 7 29 30
7 Oliana 54 34 13 15 6 74 53 29 17 7 8 2 42 22 25 17 6 7 4 32 31
8 Tremp 48 34 13 9 12 53 56 27 17 8 3 6 30 23 21 17 5 6 6 23 33
9 Torà 47 34 14 5 15 70 65 30 17 9 3 5 39 23 17 17 5 2 10 31 42
10 Tornabous 46 34 13 7 14 48 54 29 17 9 2 6 28 21 17 17 4 5 8 20 33
11 Ponts 46 34 13 7 14 49 54 20 16 6 2 8 22 27 26 18 7 5 6 27 27
12 Ivars d'Urgell 41 34 11 8 15 46 62 24 17 6 6 5 24 20 17 17 5 2 10 22 42
13 Butsènit 32 34 8 8 18 48 72 24 17 7 3 7 28 26 8 17 1 5 11 20 46
14 Vva. l'Aguda 31 34 7 10 17 50 74 19 17 5 4 8 27 37 12 17 2 6 9 23 37
15 Bellcairenc 30 34 7 9 18 46 75 20 17 5 5 7 30 32 10 17 2 4 11 16 43
16 Rialp 30 34 8 6 20 58 94 19 17 5 4 8 37 39 11 17 3 2 12 21 55
17 Guissona B 30 34 8 6 20 47 87 24 17 7 3 7 28 33 6 17 1 3 13 19 54
18 Verdú 18 34 4 6 24 46 117 9 18 2 3 13 26 63 9 16 2 3 11 20 54

La Seu - Bellcairenc 3-3
Bellpuig - Tremp 1-1
Verdú - Angulària 1-7
Ponts - Vva. l'Aguda 0-0
Torregrossa - Tornabous 2-3
Solsona B - Torà 2-3
Rialp - Butsènit 4-3
Pobla Segur - Oliana 4-2
Guissona B - Ivars d'Urgell 4-0

 EquiP Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
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Resaltado
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