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Pijuan insta a “recuperar l’esperit” 
del 79 al rellevar Perelló a Tàrrega
El consistori té per primer cop més regidores que regidors i 
l’exalcaldessa bateja el nou govern com “el tripartit del 155”

“Recuperar l’esperit del primer 
Ajuntament democràtic del 1979, 
el del meu avi, un consistori ple 
de persones valentes que van fer 
un pas endavant pel bé de Tàr-
rega”. Amb aquestes paraules 
s’estrenava la republicana Alba 
Pijuan com a alcaldessa de Tàr-
rega després de ser elegida amb 
els vots d’ERC, la CUP i el PSC, un 
acord d’investidura (que no de 
govern) batejat com “el tripartit 
del 155” per l’exalcaldessa Rosa 
Perelló (Junts).

Després de destacar que per 
primera vegada hi ha “una majo-
ria de dones” al consistori, Pijuan 
va apostar per una “ciutat unida” 
que estigui al costat “dels joves, 
grans i desvalguts” sense oblidar 
les tradicions i la cultura com a 
exponent de la cohesió social. 
La lluita contra el canvi climàtic, 
la transparència i la recuperació 
de la “memòria històrica” són al-

tres de les prioritats que va citar 
Pijuan per construir una Tàrrega 
“emprenedora i activa”. La nova 
alcaldessa va acabar el seu parla-
ment assegurant que “no defalli-
rem en la construcció de la Repú-
blica Catalana” i ho va reblar amb 
el vers de Martí Pol: “Tot està per 
fer i tot és possible”.

Al seu torn de paraula, Silveri 
Caro (PSC) va reivindicar la “ma-

joria d’esquerres” i va oferir “mà 
estesa” tot i advertir que el seu 
“no és un xec en blanc”. I si Ca-
ro, que amb els seus vots ha fet 
possible el canvi de govern, par-
lava de majoria d’esquerres, el 
cap de llista de la CUP també la 
va subratllar tot i destacar la “vic-
tòria independentista que aposta  
pel llegat de l’1-O”. Tot i això, el 
seu discurs va ser interromput 

per gent del públic que li retreia 
que haguessin votat amb un par-
tit del 155. “Puc tornar el meu 
vot?”, li preguntava algú des del 
pati de butaques. 

La darrera en parlar va Ro-
sa Maria Perelló, que va batejar 
el nou govern com “el tripartit 
del 155”. Després de recordar la 
“majoria independentista de 15 
regidors”, va dir que ERC li va res-

pondre així a la seva proposta de 
pacte: “Res de parlar amb vosal-
tres”. Per això va afegir que “l’únic 
objectiu és fer fora a la Perelló” i 
va lamentar que no s’hagi respec-
tat la llista més votada. Perelló, 
que augura que el PSC entrarà al 
govern, va afegir que ha retallat el 
deute de 30 a 11 milions i va con-
cloure: “Esperem que el tripartit 
del 155 no el malmeti”.

Una carpa fa d’Ajuntament    
a Sant Esteve de la Sarga

Mingo Sabanés (ERC) repeteix 
com alcalde d’Artesa de Segre i 
governarà en coalició amb Junts

Jordi Navarra (ERC) va ser reelegit alcalde de Sant Es-
teve de la Sarga en una sessió que es va fer en una carpa 
a l’aire lliure al no estar l’edifici de l’Ajuntament en les 

El republicà Mingo Sabanés va ser reelegit ahir alcalde d’Artesa de Segre 
amb els vots d’ERC i de Junts per Catalunya (ambdós han fet un pacte 
de govern). També s’hi estrena, amb tres edils, Artesa pel Canvi.

condicions necessàries. “És una pena que ho haguem 
hagut de fer en aquestes condicions”, es queixava ahir 
l’alcalde des del seu compte de Twitter al referir-se a la 
constitució del nou consistori. ERC compta amb qua-
tre dels cinc regidors que té aquest ajuntament mentre 
que Junts per Catalunya hi té un representant. 

FOTO: @nendelxinco / La constitució de l’Ajuntament, sota d’una carpa pel mal estat de l’edifici consistorial

FOTO: Jordi Farré / ERC i Junts compartiran el govern municipal

F.GUILLAUMET
@fransguillaumet
Tàrrega

FOTO: Lídia Sabaté / La salutació de Perelló a Pijuan va ser freda FOTO: Lídia Sabaté / L’expectació va ser màxima ahir al saló de plens

cfarre
Resaltado


	M201906161
	publicacio (1)
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09bona
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	publicacio (1).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09bona
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47






