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A una setmana del Dia D
Les alcaldies encara no estan definides a Tàrrega, la Seu i el 
Pont mentre que ja estan clares a Lleida, Tremp, Cervera i Sort
Lleida
F. GUILLAUMET
D’aquí sis dies es constitueixen 
els ajuntaments sorgits de les 
eleccions del 26-M i a hores d’ara 
encara hi ha capitals de comarca 
on no està clar qui ocuparà l’al-
caldia. I tot i que sobre el paper 
encara hi ha set ciutats pendents 
de pactes (Lleida, Cervera, Tàrre-
ga, el Pont de Suert, Sort, la Seu 
d’Urgell i Tremp) a la pràctica és a 
Tàrrega, la Seu i el Pont on encara 
no està clar el nom del futur alcal-
de o alcaldessa.

A Lleida, Miquel Pueyo (ERC) 
negocia amb Junts per Catalu-
nya i el Comú per intentar forjar 
una majoria estable. En el cas de 
la capital del Segrià ja està clar 
que el republicà, que va guanyar 
les eleccions, serà elegit paer en 
cap el 15 de juny tot i que cal sa-
ber si ho farà amb un pacte a tres 
(com havia proposat) o si només 
hi haurà un govern bipartit amb 
Junts. I és que el regidor del Co-
mú, Sergi Talamonte, ja va dei-
xar clar dilluns que no entrarien 
en un govern en el que hi hagués 
també els exconvergents, tot i no 
descartar acords puntuals. 

A Tàrrega, l’alcaldessa Rosa 
Maria Perelló va oferir a ERC en-
trar al govern, tot i que diu que 
no ho han acceptat. A hores 
d’ara veu un “percentatge molt 
alt” de poder governar amb mi-
noria i tot i que diu que aritmè-
ticament podria sumar un acord 
entre ERC, CUP i PSC el veu poc 
probable perquè recorda que els 
republicans van dir que no pacta-
rien amb els partits del 155. Des 
d’ERC, Òscar Amenós diu que han 
parlat amb tothom i que ara de-
cidiran “les passes a fer”. Sobre 
si hi haurà alcaldessa o alcalde 
va dir que les coses estan al “50 
per cent”. D’altra banda, Silveri 
Caro (PSC) ja va explicar que es-
taria disposat a facilitar l’alcaldia 
a ERC, un acord que necessitaria 
també l’aval de la CUP. Tot i això 
va admetre que a hores d’ara “no 
hi ha res tancat”. 

Pel que fa a la Seu d’Urgell,  
Òscar Ordeig ja va oferir a ERC 
un pacte que inclogués el Consell 
de l’Alt Urgell, de manera que els 
socialistes donarien suport als re-
publicans a l’ens comarcal a canvi 
que aquests fessin el mateix a la 
Seu, on Ordeig va guanyar. Caldrà 
veure com s’acaben de definir els 
pactes en els propers dies, ja que 
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Junts per Catalunya i ERC també 
sumarien majoria absoluta men-
tre que Ordeig va proposar di-
mecres passat un govern d’unitat 
amb tots els partits.

A Cervera, Joan Santacana 
(ERC) va apostar en un primer 
moment per fer un “front sobi-
ranista” amb Junts per Catalunya 

i la CUP tot i apuntar que caldria 
comptar amb tothom. Aquesta 
vegada, tot i que el PSC i SiF van 
treure dos regidors cada un, el ple 
municipal no està tan fragmentat 
com la legislatura passada i des-
prés que la CUP descartés entrar 
al govern, Santacana ha ofert la 
primera i segona  tinença d’alcal-

dia a Junts. Pel que fa al Pont de 
Suert, fins dilluns passat tot apun-
tava a un pacte entre En Comú Po-
dem i Compromís pel Pont  però el 
mateix dilluns a la nit es van tren-
car les negociacions i tot sembla 
indicar ara a un acostament entre 
Junts per Catalunya, de l’alcalde 
en funcions José Antonio Troguet, 

Balaguer, Mollerussa, Solsona,  
Borges i Vielha, podran afrontar 
la constitució dels ajuntaments 
del pròxim 15 de juny amb total 
tranquil·litat, ja que els seus al-
caldes van aconseguir revalidar 
el càrrec gràcies a aconseguir la 
majoria absoluta el 26-M.

Jordi Ignasi Vidal (ERC) va 
aconseguir la primera majoria 

de la història de Balaguer des de 
la recuperació de la democràcia 
i podrà governar amb comodi-
tat després d’una legislatura en 
la que li van caldre els pactes 
per sustentar l’equip de govern. 
El mateix passa a Mollerussa, 
on Marc Solsona (Junts per Ca-
talunya) va aconseguir la tercera 
majoria absoluta consecutiva. El 

mateix va passar a Solsona, on 
l’alcalde David Rodríguez (ERC) 
va revalidar la majoria absolu-
ta que ja havia tret el 2011 i el 
2015. A Borges, Enric Mir també 
va revalidar la majoria absoluta 
que havia tingut la passada le-
gislatura mentre que Juan An-
tonio Serrano (UA) la va aconse-
guir per primer cop a Vielha.

Cinc majories absolutes a Balaguer 
Mollerussa, Solsona, Borges i Vielha

i Compromís, d’Olga Escoll, que 
fins i tot s’apunta que podrien 
compartir l’alcaldia. Aquesta fór-
mula sí que l’han verbalitzat els 
comuns, que l’han ofert també a 
Compromís. A Tremp el panora-
ma està més clar. Tot i que el PSC 
de Sílvia Romero es va imposar 
amb dos regidors de diferència, 
tant la candidata d’ERC, Pilar Ca-
ses, com la de JxCat, Anna Ritz, 
van descartar d’entrada un pac-
te amb els socialistes i van abo-
gar per repetir el pacte que ja es 
va fer la passada legislatura, tot 
i que aquest cop previsiblement 
amb alcaldia republicana. I on les 
coses també estan bastant clares 
és a Sort, on l’alcalde en funcions, 
Raimon Monterde, va tornar a 
guanyar les eleccions amb la llis-
ta de Som Poble. Monterde va 
dir que tant es plantejava gover-
nar amb un pacte com en solitari. 
Aquesta és la radiografia a un set-
mana de que es constitueixin els 
ajuntaments: el Dia D.
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Cremen més 
de 500m2 de 
vegetació a 
Sant Martí 
de Maldà
Un incendi va cremar ahir al 
matí més de 500 metres qua-
drats de vegetació agrícola a 
Sant Martí de Maldà, que per-
tany a Sant Martí de Riucorb, 
a l’Urgell. Segons van explicar 
fonts dels Bombers, que van 
rebre l’avís a les 11.38 hores, el 
foc va començar en una finca 
de cultiu de cereal i va cremar 
una extensió de 550 metres 
quadrats. Fins al lloc dels fets 
s’hi van desplaçar tres dotaci-
ons dels Bombers de la Gene-
ralitat per extingir el foc. El mig-
dia l’incendi ja estava apagat i 
ningú va resultar ferit.

Els Agents Rurals van rebre un 
avís ahir sobre una gossa i un ca-
dell trobar a la Conca de d’Alt, al 
Pallars Jussà. Van constatar que 
no duien xip i van aixecar una ac-

ta que van enviar a l’Ajuntament 
del municipi. Les persones que 
havien trobat els gossos es van 
fer càrrec dels animals i es van 
oferir a adoptar-los.

Els Agents Rurals van denunciar 
ahir una embarcació al plantà 
de Sant Antoni, al Pallars Jussà, 
perquè no disposava de l’auto-
rització de la Confederació Hi-

drogràfica de l’Ebre i no portava 
matrícula. A més, duia un motor 
de 300 cavalls, quan el màxim 
permès en aquest tipus d’aigües 
és de 150 cavalls.

Troben dos gossos sense 
xip a la Conca de d’Alt

Denuncien una embarcació 
al pantà de Sant Antoni 

FOTO: A. R. / Les persones que els van trobar van fer-se’n càrrecFOTO: A. R. / No disposava de l’autorització ni portava matrícula

Dues persones 
ferides en un 
accident amb 
parapent 
a Àger
Dues persones van resultar feri-
des ahir a la tarda al patir un acci-
dent amb el parapent amb el que 
viatjaven per Àger. Un home de 
45 anys va ser evacuat a l’hospital 
de Tremp amb politraumatismes 
i una noia de 17 anys, a l’hospi-
tal Arnau de Vilanova de Lleida 
amb fractures perquè van tenir 
problemes en les maniobres per 
aterrar amb el parapent bipla-
ça amb el que viatjaven al Camp 
d’aterratge d’Àger. Fins al lloc dels 
fets s’hi va desplaçar una dotació 
dels Bombers, que va rebre l’avís 
de l’accident a les 14.17 hores.

Automotor y Servicios  Av. del Ejército, 44 Bis - 25194 Lleida - T. 973 288 092

Cambio de neumáticos con seguro incluido.
Tu SEAT te llevará donde tú quieras.
En tu Servicio Autorizado Oficial, tus neumáticos siempre estarán en plena forma. Ven a Automotor y 
Servicios y renuévalos al mejor precio. Además, tendrás 3 años de garantía adicional desde la fecha 
de entrega de tu SEAT o desde la renovación de tus neumáticos.

Neumáticos con dibujo inferior a 1,6 mm supone:
• Multa de 200€ por neumático.
• Posibilidad de inmovilización del vehículo.

Si te sales del camino, que 
sea porque quieres.
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