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JxCat insisteix que  
“no facilitarà” l’alcaldia 
d’Ordeig a la Seu
c. SanS / acn
❘ la seu D’urgell ❘ Junts per la Seu 
i Compromís per la Seu-CP 
(marca blanca del PSC) van 
protagonitzar ahir la prime-
ra de les reunions de negoci-
ació després de les eleccions 
municipals del 26-M passat. 
Jordi Fàbrega, cap de llista de 
Junts  i segona força al consis-
tori amb 5 regidors, va insistir 
que “no facilitarem l’alcaldia” 
del número u de Compromís, 
Òscar Ordeig, que mantenint 
els sis edils que va aconseguir 
el 2015, va ser la força més vo-
tada (1.719 vots davant dels 
1.513 de Junts). Fàbrega va 
apuntar que la trobada “va ser 
cordial en tot moment”, encara 
que va recordar que “el nos-
tre projecte i el d’ells no tenen 

res a veure, ni en el contingut 
ni en les formes” i que “ningú 
no entendria, ni nosaltres ma-
teixos ens sentiríem còmodes, 
actuant en contra de la natura-
lesa”. Per la seua part, Ordeig 
va explicar que la reunió va 
servir “per explorar possibles 
acords” i va avançar que es van 
citar a continuar amb noves 
reunions.

El candidat d’ERC a l’alcal-
dia, Francesc Viaplana, va ex-
plicar que no estan “tancats a 
cap pacte”, però va remarcar 
que la base per iniciar les nego-
ciacions amb la resta de forma-
cions és la del reconeixement 
del dret a l’autodeterminació 
i l’existència de “presos polí-
tics”. Reclamen “una condem-
na ferma”.

ERC de Tàrrega iniciarà 
contactes amb entitats 
per al futur consistori
Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ ERC-MES de Tàrrega 
iniciarà en els pròximes dies 
una ronda de contactes amb la 
resta de formacions que han 
obtingut representació al con-
sistori de la capital de l’Urgell, 
així com amb les entitats lo-
cals, a fi de “conèixer la seua 
opinió” segons va revelar ahir 
el republicà Òscar Amenós. 
ERC va quedar segona darre-
re de Junts per Tàrrega amb 5 
regidors. Així ho va acordar 
ERC-MES en assemblea dijous 
per analitzar els resultats elec-
torals. Per la seua part, el por-
taveu del PSC, Silveri Caro, 
va dir que “estic obert a par-
lar amb tots els partits” encara 
que va condicionar el seu vot 
favorable a la investidura a po-

der entrar al govern, fet que 
descartaria la possibilitat d’un 
govern d’esquerres (ERC-MES 
i CUP) amb el seu suport. Dani 
Esqué de la CUP va explicar 
que encara no han iniciat nego-
ciacions, que va situar durant 

la setmana que ve. L’alcaldes-
sa i cap de llista de Junts per 
Tàrrega, Rosa Maria Perelló, 
guanyadora dels comicis, no 
va atendre aquest diari.

e. farnell
❘ Balaguer ❘ El líder de JxCat a 
Balaguer, Josep Maria Roigé, 
va renunciar ahir prendre pos-
sessió de l’acta de regidor a la 
capital de la Noguera després 
dels resultats electorals obtin-
guts diumenge passat en què va 
perdre dos dels cinc edils que 
tenia al consistori i va obtenir 
1.247 vots. Roigé va explicar 
que el grup municipal de Junts 
per Balaguer va acceptar per 
unanimitat la seua proposta i 
la de Miquel Vendrell, número 
dos a la llista, i Núria Giné, nú-
mero cinc i fins ara portaveu del 
grup municipal, de renunciar 
a les actes de regidors passant 
el relleu a Laia Vilardell (nú-
mero 3), Guifré Ricart (número 
4) i Mireia Planes (número 6). 
Aquests tres edils seran els que 
compondran el nou grup mu-
nicipal de Junts per Balaguer 
durant el mandat 2019-2023.

Roigé va explicar que el resul-
tat obtingut no va ser l’esperat i 
que després d’examinar la com-
posició política del nou ajunta-
ment, amb la majoria absoluta 
d’ERC, “el millor és fer un pas 
al costat i continuar treballant 
però no liderant el projecte”, 
va dir. “Em retiro de la política 
electoral municipal i passaré a 

Roigé renuncia a l’acta de regidor a 
Balaguer per la caiguda del PDeCAT
També ho deixa el número 2, miquel Vendrell, i prendran possessió laia Vilardell, 
Guifré ricard i mireia planes || La formació va perdre dos dels cinc regidors

fer política de base. No aban-
dono, només passo l’objectiu 
del partit a mans d’altres, amb 
un relleu natural”, va dir. Ai-
xí mateix, va assegurar que els 
resultats electorals de diumen-
ge sí que van provocar la seua 
renúncia encara que “porto la 
política a la sang i serà molt di-
fícil que no segueixi des d’altres 
àmbits”. Segons Roigé els tres 

regidors que formaran el grup 
municipal treballaran en equip 
i defensaran el mateix projecte 
de ciutat que s’ha defensat des 
de Junts per Balaguer (abans 
CiU). Va assegurar que el relleu 
pot suposar també un canvi po-
sitiu per a la ciutat de Balaguer i 
facilitar una millor entesa entre 
l’oposició (JxCat) amb l’equip de 
govern (ERC) sempre que els 

republicans s’obrin a més con-
sensos. Josep Maria Roigé va 
ser alcalde de Balaguer els anys 
2011-2015.

Als comicis del 2015 va ser 
la llista més votada però ERC 
va aconseguir l’alcaldia amb els 
vots del PSC i la CUP i CiU va 
liderar l’oposició. A les últimes 
eleccions es va mantenir com a 
segona força.

junts per Balaguer

roigé, amb giné, a la seua dreta, i Vendrell a l’esquerra, i els regidors guifré ricard i laia Vilardell.

SocialiSteS
el psC condiciona el vot 
favorable a la investidura  
a poder entrar al govern  
de l’ajuntament

Ribes vol  
repetir com  
a diputada 
provincial
Tot i que han de votar 
els edils de cs a lleida

❘ lleiDa ❘ La cap de llista de 
Ciutadans (Cs) a la Paeria, 
Ángeles Ribes, té intenció 
de repetir també com a di-
putada provincial, igual que 
en l’actual mandat, en el 
qual ha compaginat els dos 
càrrecs polítics. Ribes va in-
dicar que la decisió de quin 
dels edils del partit judici-
al de Lleida serà designat 
també com a representant 
a la Diputació “la prenen 
tots els regidors mitjançant 
votació”. No obstant, mal-
grat decidir-ho en votació, 
Ribes va confirmar que ella 
mateixa es postularà per ser 
diputada provincial. “Jo em 
presentaré. Crec que el tre-
ball fet a la Diputació durant 
aquests quatre anys m’avala 
com la candidata més ade-
quada”, va argumentar. Ciu-
tadans té també dos repre-
sentants al consell comarcal 
del Segrià.

El del Comú, per decidir
Per la seua part, Sergi 

Talamonte, cap de llista del 
Comú, va afirmar que enca-
ra no han decidit si serà ell 
o Elena Ferré, la nova edil 
de la formació, qui repre-
sentarà el Comú a la Dipu-
tació. “Depèn de com quedi 
el repartiment de la feina a 
l’ajuntament”, va apuntar 
Talamonte. El Comú ha ob-
tingut representació també 
al Segrià. En canvi, el Partit 
Popular ha quedat fora de la 
Diputació. Fins ara Dolors 
López tenia un escó a la Di-
putació. El PP sí que tindrà 
un representant al consell 
comarcal.

Rodamilans no dóna 
més explicacions 
sobre les cartes
❘ lleiDa ❘ El número quatre de 
la llista del PSC a la Paeria, 
Xavier Rodamilans, no va 
oferir ahir una explicació so-
bre la segona denúncia, que 
va transcendir dijous, per ha-
ver enviat una carta electoral 
a una persona morta. Aquest 
diari va intentar contactar 
sense èxit amb Rodamilans. 
Les cartes electorals que va 
enviar estan sent investiga-
des tant pel Col·legi de Met-
ges de Lleida com per l’Au-
toritat Catalana de Protecció 
de Dades i Salut.

➜els nous ajuntaments pactes i negociacions
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➜els nous ajuntaments catalunya i espanya

el candidat d’erC a l’alcaldia de Barcelona, ernest Maragall, quan arribava a la presó de Soto del real.

ACN

AgÈNCIeS
❘ MADRID ❘ El candidat d’ERC a 
l’alcaldia de Barcelona i gua-
nyador de les eleccions, Ernest 
Maragall, i la número dos de Jx-
Cat van denunciar ahir després 
de reunir-se amb Joaquim Forn 
a Soto del Real que els partits 
unionistes pressionin Colau per 
impedir que Barcelona tingui 
un alcalde independentista. Els 
tres van coincidir en la necessi-
tat que Maragall sigui nomenat 
alcalde i van instar Ada Colau a 
“no prestar-se a l’operació d’Es-
tat” a la qual vol sotmetre-la el 
cap de Cs a Barcelona, Manuel 
Valls, per fer-la alcaldessa.

A la sortida de la reunió, Elsa 
Artadi va denunciar l’operació 
que els partits unionistes duen 
a terme per reelegir Colau com 
a alcaldessa i va criticar que la 
candidata de BComú “s’estigui 
prestant a aquest joc”. Artadi 
també va assegurar que si això 
succeís seria “encara més difícil 
trobar una solució per al con-
flicte a Catalunya”. La número 
dos de JxCat a Barcelona també 
va deixar clar que l’aposta del 
seu partit és que Maragall sigui 
investit alcalde, ja que ERC és 
la llista més votada a Barcelona 
i hauria de liderar la formació 
de govern i no donar-li suport 
seria “anar en contra del que 
vol la ciutadania”.

Per la seua part, el republicà 
va afirmar que la seua formació 
no contempla entaular negoci-
acions amb el PSC i va afirmar 
que la proposta de Collboni i 
Valls perquè Colau continuï 

Maragall i Artadi denuncien 
pressions dels partits unionistes
El candidat d’ERc i l’edil de Jxcat es reuneixen amb Forn a soto del Real

com a alcaldessa està destina-
da al fracàs. “Ara estem a la fase 
de diàleg efectiu i preferent amb 
BComú per explorar un eventu-
al acord de govern progressista 
i republicà. Ho farem fins a les 
últimes conseqüències.” El líder 
republicà també va afirmar que 
mantindrà els contactes amb Jx-
Cat, encara que va assegurar 
que el que ara prima és arribar 
a un acord amb Colau. Abans 
de la reunió a tres, Artadi es va 
reunir sola amb Forn i Maragall 
va visitar Junqueras, Forcadell 
i Bassa.

Bou: “Elegir entre 
Maragall i Colau és elegir 
entre ensurt o mort”
❘ BARCELONA ❘ El candidat del PP, 
Josep Bou, va afirmar ahir que 
farà tot el possible perquè el 
candidat d’ERC, Ernest Mara-
gall, no arribi a ser alcalde i que 
la seua formació defensarà que 
Barcelona no tingui un alcalde 
independentista. El candidat del 
PP també va confirmar que els 
dos regidors que els populars 
tenen a l’ajuntament no facilita-
ran la investidura d’Ada Colau. 
“Colau no és el menys dolent, 
és igual de dolent”, va dir el cap 
de llista popular. “Elegir entre 
Colau i Maragall és elegir entre 
ensurt o mort”, va assegurar.

Tanmateix, Bou no va tancar 
la porta que un altre membre de 
la llista de BComú arribi a ser 
alcalde si finalment els comuns 
arriben a un acord amb els so-
cialistes catalans, encara que 

va assegurar que la seua pre-
ferència és que si aquest pacte 
es produís el cap de llista del 
PSC, Jaume Collboni, assumís 
l’alcaldia. “Durant la campanya 
ja ho vaig dir”, va apuntar el 
candidat del PP, que va condi-
cionar el seu vot al fet que el 
govern de coalició que es for-
mi “ha de garantir que l’ajun-
tament abandoni per complet 
el seu paper com a altaveu del 
procés independentista”.

Bou també va insistir que du-
rant el recompte de vots que va 
tenir lloc dijous a la Ciutat de 
la Justícia, i arran del qual els 
populars van entrar a l’ajunta-
ment amb dos edils, els apode-
rats d’ERC “intentaven validar 
vots de Vox i de Valls”, amb 
l’objectiu que la seua formació 
no obtingués representació.

❘ TARRAGONA ❘ L’alcaldable d’ERC 
a Tarragona, Pau Ricomà, va 
tornar ahir a oferir a Junts, la 
CUP i En Comú Podem portar 
a l’ajuntament de Tarragona 
el “govern del canvi”. El líder 
d’ERC, al costat dels altres sis 
regidors obtinguts els comicis 
passats, segueix amb el procés 
de negociació a fi de poder tan-
car l’etapa del socialista Josep 
Fèlix Ballesteros com a alcalde 
de la capital tarragonina. Per 
aconseguir el seu propòsit, el 
partit republicà va plantejar 
18 punts que va assegurar que 
els partits havien defensat en 
campanya i que comparteixen 
amb la seua formació. Ricomà 
va reiterar que el seu propò-
sit és arribar a un consens no 
només per aconseguir la seua 
investidura, sinó perquè Tarra-

gona compti amb un “govern 
estable” durant els següents 
4 anys.

Entre els punts els quals va 
al·ludir es troben alguns com 
fer una policia de proximitat, 
potenciar l’anella verda, donar 

més pes al comerç petit o fer un 
estudi de la qualitat de l’aire.

Ricomà també va apel·lar al 
canvi assegurant que durant el 
temps que Ballesteros ha es-
tat com a alcalde ha governat 

d’esquena a la població i des 
d’un búnquer, deixant un lle-
gat d’una ciutat fragmentada i 
sense cohesió.

El candidat a l’a lca ld ia 
d’ERC va assegurar que comp-
ta amb el suport de la CUP i 
Junts, però va reconèixer que 
encara no s’ha reunit amb la 
formació morada. Davant del 
dubte de la decisió que pren-
dran els comuns, Ricomà va 
afirmar que respecta els pro-
cessos interns de la formació i 
el ritme per prendre decisions, 
però va deixar entreveure que 
si accepten un acord buscaran 
la manera d’encaixar les idees 
de la formació dins d’aquest 
pacte. Ricomà va assegurar que 
vol formar un govern estable 
sense línies roges, sinó punts 
d’acord.

ERC proposa a Junts, En Comú  
i la CUP un acord a Tarragona
planteja 18 punts en els quals van coincidir en campanya

Collboni aposta 
per una coalició 
amb BComú

Iglesias advoca 
per un govern 
“progressista”

❘ BARCELONA ❘ El candidat del 
PSC a Barcelona, Jaume 
Collboni, va defensar ahir 
que el que la seua formació 
busca és una coalició amb 
Barcelona en Comú per no-
menar alcaldessa Ada Colau 
amb el suport puntual de Ma-
nuel Valls a la investidura. 
Collboni va assegurar que 
la seua aposta és formar un 
govern municipal “que gi-
ri full al procés” perquè no 
vol que succeeixi a l’ajun-
tament el mateix que va 
succeir a la Generalitat. El 
candidat de PSC també va 
insistir que no negociarà de 
cap manera amb els partits 
independentistes.

❘ BARCELONA ❘ El secretari gene-
ral de Podem, Pablo Iglesias, 
va defensar ahir que les ne-
gociacions per a l’alcaldia de 
Barcelona han de passar per 
una “entesa de forces pro-
gressistes” i va afegir que, en 
qualsevol cas, la decisió cor-
respon de prendre a BComú, 
el seu partit de referència a 
la ciutat.

El líder de la formació mo-
rada també va mostrar els 
seus recels que l’alcaldessa 
en funcions pugui arribar a 
un pacte amb Cs, però no va 
vetar explícitament un even-
tual acord entre Ada Colau 
i el cap de llista de Cs a Bar-
celona, Manuel Valls.

n L’alcaldessa de Barcelona 
en funcions, Ada Colau, va 
assegurar, en una carta al 
diari El Periódico, que “en 
cap cas” iniciarà negociació 
amb el cap de llista de Ciu-
tadans a la ciutat, Manuel 

Valls, ni amb la número dos 
de JxCat, Elsa Artadi. Colau 
va defensar que l’ajuntament 
de Barcelona necessita unes 
esquerres unides davant 
l’extrema dreta i el discurs 
de l’odi.

Colau assegura que no s’asseurà  
a negociar amb JxCat ni amb Cs

SUPOrTS
El candidat d’ERC  
compta amb el suport  
de Junts i la CUP i espera 
reunir-se aviat amb ECP

reSPOSTA
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■ressaca electoral reaccions

agèncieS
❘ sitges ❘ El vicepresident de la 
Generalitat i conseller d’Eco-
nomia, Pere Aragonès, va de-
manar ahir al Govern del PSOE 
que abandoni la “paràlisi”, 
“venci l’immobilisme” i repren-
gui el diàleg amb Catalunya, 
com preveu la declaració que 
tots dos executius van pactar 
al Palau de Pedralbes el 20 de 
desembre passat.

En una conferència a la 35 
Reunió del Cercle d’Economia 
de Sitges, Aragonès va dir que 
existeix un conflicte “entre la 
legitimitat democràtica i la le-
galitat vigent” i que aquesta si-
tuació “pot aguantar un temps, 
però no indefinidament”. Per a 
Aragonès, els governs català i 
espanyol tenen l’“obligació de 
vèncer l’immobilisme, sortir de 
la zona de confort” i reprendre 
una etapa de diàleg i negoci-
ació política per solucionar el 
problema. Segons ell, Govern 
espanyol i Generalitat tenen 
“l’obligació” de resoldre polí-
ticament un problema que és po-
lític, ja que les solucions penals 
no ho faran”. Així mateix, va 
demanar a les seus socials que 
es van traslladar de Catalunya 
per la inestabilitat política que 
tornin per “recuperar el prestigi 
i l’autoconfiança” de l’economia 
catalana.

Per la seua part, Foment del 
Treball va reclamar a la Gene-
ralitat que faci una “declaració 
clara, inequívoca i formal” des-
cartant accions “que contravin-
guin l’ordenació jurídica actual 
no acordades amb l’Estat”, com 
una declaració d’independèn-
cia, per donar una imatge de 
respecte a la llei, ja que així les 
empreses que van traslladar la 
seu social veurien una millor si-
tuació i retornarien a Catalunya 
els seus domicilis.

Aragonès insta Sánchez a reprendre 
el diàleg amb el Govern català
proposa com a punt de partida la Declaració de pedralbes || Demana que les 
empreses que van traslladar la seu tornin per “recuperar el prestigi” de l’economia

el líder de Podem, Pablo iglesias, parla amb el president del cercle d’economia, Juan José Brugera.

Maria BelMez/acn

Vox exigeix entrar als 
governs que es pactin
❘ MaDriD ❘ El comitè executiu na-
cional de Vox va marcar ahir 
com a “condició indispensable” 
que Partit Popular i Ciutadans 
s’asseguin amb ells a negociar 
en tots aquells llocs en els quals 
requereixin el seu suport des-
prés de les eleccions municipals 
i autonòmiques i va avançar 
que demanaran formar part 
d’aquells llocs en els quals Vox 
hagi obtingut una representació 
“significativa”, com poden ser 
Madrid o Múrcia.

La formació que lidera San-
tiago Abascal va acordar a més 

nomenar un equip negociador 
que serà encapçalat pel porta-
veu del grup parlamentari, Iván 
Espinosa de los Monteros.

Per la seua part, el secretari 
general de Ciutadans, José Ma-
nuel Villegas, va insistir que el 
seu soci preferent és el Partit 
Popular, per la qual cosa va re-
butjar la possibilitat de governs 
tripartits amb Vox, i va assegu-
rar que només s’asseurà amb el 
partit d’extrema dreta per in-
formar-lo dels acords als quals 
arribi la formació taronja amb 
els populars.

Celaá no veu motius per sancionar 
l’empresa encarregada de l’escrutini
❘ MaDriD ❘ El Govern central no 
veu motius per sancionar l’em-
presa encarregada de fer pú-
blics els resultats de l’escrutini 
de les eleccions del 26 de maig, 
Scytl y Vector, malgrat que el 
criteri que va fer servir per 
ometre en alguns casos els vots 
que van servir per obtenir escó 
va suscitar dubtes sobre si l’es-
crutini era correcte. En la roda 
de premsa posterior al consell 
de ministres, la portaveu de 
l’Executiu en funcions, Isabel 
Celaá, va minimitzar ahir la 
polèmica que s’ha generat en-

torn dels dubtes generats per 
la manera d’operar d’aquesta 
companyia, que ha desvinculat 
d’altres “incidències” produï-
des en el recompte que sí que 
van ser per “errors humans” i 
que, en alguns casos, ha modi-
ficat substancialment les majo-
ries en ajuntaments, com és el 
cas de Lleó capital. No obstant, 
Celaá va avançar la disposició 
del ministre de l’Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, de 
comparèixer al Congrés dels 
Diputats per donar totes les 
explicacions pertinents. 

Ahir es va saber que el PSOE 
ha assolit la majoria absoluta 
a la Diputació de Granada a 
l’aconseguir catorze dels vint-
i-set corporatius de la institu-
ció després que s’hagi produït 
un nou recompte dels vots. 
Així mateix, Podem suma el 
seu segon procurador per un 
desfasament en el vot en cinc 
meses de Lleó, per la qual cosa 
l’actual secretari autonòmic de 
la formació i alhora portaveu 
a les Corts, Pablo Fernández, 
mantindria la seua acta de 
parlamentari.

■ El líder de Podem, Pablo 
Iglesias, va defensar ahir da-
vant d’empresaris catalans la 
formació d’un Govern de co-
alició entre el PSOE i el seu 
partit: “Seria bo per a Espa-
nya, per a les empreses i per 
a Catalunya.” Així ho va dir 
el líder de la formació morada 
a la XXXV reunió del Cercle 
d’Economia, a Sitges, i va re-
treure al PSOE atansar-se a 
Ciutadans en els últims dies: 
“No es pot dir una cosa en 

campanya i fer-ne una altra 
després.” També va insistir 
que el que és fonamental per 
arribar a un acord amb el 
PSOE és pactar un programa 
i com desenvolupar-lo, asse-
gurant que no serà un proble-
ma abordar quins ministeris 
assumeix cada un: “La qües-
tió dels ministeris? Això és 
el de menys.” Un dia després 
que la ministra d’Economia, 
Nadia Calviño, afirmés que 
“no és productiu desfer les 

reformes” com la del mercat 
laboral, Iglesias va reivindicar 
la derogació de les dos últimes 
reformes laborals. Iglesias va 
desgranar totes les propostes 
de Podem en el terreny eco-
nòmic i fiscal, entre les quals 
mesures mediambientales; la 
reducció de la jornada labo-
ral a 34 hores setmanals i la 
reducció de l’impost de socie-
tats del 25 al 23% per a pimes 
que facturin menys d’un milió 
d’euros.

Pablo Iglesias insisteix en un govern de coalició

Concentració  
a favor de la 
permanència  
de Carmena

Hernando no 
serà reprovat 
pels insults  
a Romeva

❘ MaDriD ❘ Simpatitzants de 
l’alcaldessa en funcions de 
Madrid, Manuela Carmena, 
es concentraran avui a les 19 
hores a la seu de l’ajuntament 
perquè continuï en el càrrec. 
Els convocants van llançar 
un missatge a les xarxes en 
el qual convoquen “una ma-
nifestació perquè Carmena 
segueixi”. “És possible si 
Cs pacta amb Més Madrid i 
PSOE en comptes de perme-
tre que la ultradreta entri a 
l’ajuntament”, van argumen-
tar. Per a això van demanar 
sortir al carrer per impedir 
l’entrada de l’extrema dreta. 
“Demanem un Madrid inte-
grador, solidari i amb menys 
contaminació. Mai Madrid 
no ha tingut una alcaldessa 
així”, defensen.

❘ MaDriD ❘ La Mesa del Senat 
no ha acceptat les mesures 
que proposava ERC contra 
el senador del PP Rafael Her-
nando que, durant la sessió 
constitutiva del 21 de maig, 
va interrompre Raül Romeva 
per després afegir: “Que es 
foti, el desgraciat.”

Els republicans demana-
ven a la Mesa de la cambra 
alta que reprovés Hernando 
per la seua actuació però, en 
un escrit del 29 de maig, es 
posiciona en contra i diu que 
no hi ha “via procedimental” 
al reglament del Senat per 
fer-ho.

Tampoc no ha acceptat 
l’altra petició d’ERC, que era 
modificar el diari de sessions 
perquè l’incident i els insults 
constessin per escrit.

Política econòmica
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Immobilitzen un vaixell a Àger sense 
autorització per transportar turistes.

p. 17
Aran busca millorar la promoció i la 
comercialització dels refugis.

p. 18

Primers estands muntats ahir davant la terminal de l’aeroport per a l’Air Challenge d’avui.

mAIte monné

h. Culleré
❘ lleIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire 
va registrar 6.063 operacions al 
llarg de tot l’any passat, una mit-
jana de 17 al dia, la qual cosa re-
presenta gairebé el triple que les 
del primer any en què va comen-
çar a funcionar (unes 2.500). La 
xifra s’ha mantingut estable des 
del 2010 però el 2018 es va dis-
parar fins a superar les 6.000 
operacions a causa del gir que 
s’ha fet a la infraestructura. Di-
lluns vinent es compleix un any 
dels primers vols de calibratge 
de l’aeroport, que van certificar 
que la infraestructura estava 
llesta per a l’estrena. Tanmateix, 
els vols regulars no van comen-
çar fins a principis del 2010. El 
secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Isi-
dre Gavín, admet que les ex-
pectatives entorn de l’aeroport 
van quedar lluny de complir-se 
en els primers anys, fins i tot 
van ser fruit d’“un plantejament 
erroni i inviable”, si bé afegeix 
que la transformació en una 
plataforma aeronàutica, amb 
preferència per als usos indus-
trials, ha permès donar la volta 
al projecte “com a un mitjó”. 
No hi havia massa crítica per 
consolidar els vols setmanals en 
algunes capitals europees. Les 
primeres operacions, a càrrec de 
Vueling i Ryanair, implicaven a 
més fortes subvencions a aques-
tes companyies per part de la 
Generalitat. A partir del 2011 
es van anul·lar aquests vols i es 
van buscar “nínxols de nego-
ci”, entre aquests el trasllat d’es-
quiadors al Pirineu i, més tard, 

La transformació d’Alguaire en aeroport 
industrial triplica les operacions en deu anys
Dilluns es compleix una dècada del primer vol de proves, encara que els regulars van començar el 2010 
|| Les instal·lacions acullen durant el cap de setmana la fira aeronàutica Air Challenge

comunicacions aeroport

96
milions d’euros

Va ser el cost de construcció de 
l’aeroport. el de Castelló va costar 
176 milions i Ciudad Real, 1.000.

6.063
operacions 2018

el primer any n’hi va haver 2.500. 
Van anar caient fins a 1.460 el 
2016 i l’any passat es van disparar.

45.532
passatgers 2018

el 2010 van ser 54.792 i en els se-
güents van oscil·lar de 24.714 a 
33.041. l’any passat van créixer.

dAdeS

activitat industrial. En aquest 
sentit, Gavín va recordar que 
actualment l’aeroport allotja 
operacions de 25 empreses i ge-
nera 100 llocs de treball directes 
i 200 d’indirectes.

Va anunciar, en aquesta línia, 
que la Generalitat encarregarà 
ben aviat un estudi d’impacte 
territorial de l’activitat aero-
portuària a Lleida per xifrar 
el volum de negoci associat a 
Alguaire.

Entre l’activitat de l’any pas-
sat que ha contribuït a conso-
lidar l’activitat, la Generalitat 
destaca les operacions del tu-

roperador Quality Travel; els 
vols de l’Imserso, i els de Neil-
son a l’hivern, juntament amb 
els d’Air Nostrum tot l’any a 
Mallorca i a l’estiu a Menorca 
i Eivissa. 

Quant a esdeveniments vin-
culats amb l’aviació, l’aeroport 
de Lleida acull avui una nova 
edició de la fira aeronàutica Air 
Challenge, mentre que al setem-
bre allotja la Festa al Cel.

Gavín va reiterar també que 
pròximament preveuen ampliar 
la plataforma d’aterratge i pro-
mouran un estudi per a l’ampli-
ació dels hangars al costat de la 
terminal.

Nou iNforme
el Govern encarregarà          
un estudi sobre la 
repercussió actual de  
l’aeroport al territori

Algerri millora            
el mur i el pati 
exterior del col·legi

serveis

❘ AlGeRRI ❘ L’ajuntament d’Algerri 
ha donat llum verda a la millora 
del mur que envolta el col·le-
gi municipal i del pati exterior 
del centre. Els treballs es duran 
a terme aquest mateix estiu i 
tenen un pressupost de 22.600 
euros. 

L’alcalde, Miquel Plensa, va 
explicar que aquesta actuació 
compta amb una subvenció de la 
Diputació de 18.000 euros. Els 
treballs consistiran a refer tot el 
mur perimetral i arreglar el pati. imatge d’un dels actes de l’aniversari de l’AgBS de Talarn.

AGbs tAlARn

L’Acadèmia de Talarn 
celebra el 45 aniversari

exèrcit efemèride

❘ tAlARn ❘ L’Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials (AGBS) 
de Talarn va celebrar ahir el 
seu 45 aniversari, en un acte 
en el qual va participar el coro-
nel director, Ricardo Antonio 
Salgado; el subdelegat del Go-
vern espanyol a Lleida, José 
Crespín; l’alcalde de Tremp, 
Joan Ubach; i el president del 
consell del Jussà, Constante 
Aranda, entre altres autori-
tats. En l’acte commemoratiu 
també van participar tots els 

components de l’AGBS. Des de 
la seua creació el 1974, l’aca-
dèmia ha format uns 27.000 
suboficials de l’Exèrcit de 
Terra i el 1990 va acabar els 
seus estudis la primera dona 
sergent. Des del 2011, tots els 
alumnes de l’AGBS compati-
bilitzen dins dels plans d’es-
tudi matèries militars al costat 
d’un títol de Tècnic Superior 
del Sistema Educatiu General 
per a l’obtenció de l’ocupació 
de sergent.

cfarre
Resaltado
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el pianista Santi riu va crear l’espectacle infantil ‘el petit príncep’ amb la companyia Campi Qui Pugui. Alumnes de l’escola Balmes (de P3 a P5) de la capital de la Segarra.

segre tàrrega segre tàrrega

Segre tàrregA
❘ cervera ❘ Sense tenir cap conei-
xement musical o sent un ex-
pert intèrpret, totes aquelles 
persones que ahir van passejar 
per Cervera van poder atan-
sar-se a un dels dos pianos de 
cua instal·lats als carrers i to-
car-los. Això va ser possible 
gràcies a la iniciativa El Maria 
Canals Porta Cua, que ahir va 
celebrar la setena edició a la 
capital de la Segarra sota un 
sol de justícia, després de ser 

anul·lada la setmana passada 
per la intensa pluja que va cau-
re a la ciutat.

Durant tota la jornada, cen-
tenars de persones van poder 
gaudir de la música en directe 
d’un dels instruments menys ac-
cessibles, segons els organitza-
dors del certamen, i de conèixer 
de prop les seues peculiaritats 
arribant fins i tot a tocar-los. 
Un dels pianos va ser ubicat tot 
el dia a la plaça Major, mentre 
que l’altre va ser durant el matí 

a la plaça Joan Salt i a la tarda 
al carrer de Guinedilda, l’antic 
General Güell.

Al llarg del matí, més d’un 
miler d’alumnes de diferents 

escoles i instituts de la Segarra, 
així com del Centre Ocupacio-
nal l’Espígol, van participar en 
les activitats. D’una banda, els 
més petits van assistir a l’espec-
tacle El petit príncep, un pro-
jecte creat expressament per a 
l’ocasió pel professor de piano 
del Conservatori de Cervera 
Santi Riu i la companyia de te-
atre Campi Qui Pugui, que van 
fer gaudir de valent el públic i 
va posar de relleu l’educació 
musical. Els alumnes més grans 

van prendre part d’un taller de 
música moderna a càrrec del 
pianista i compositor Joan-Pau 
Chaves.

Ja a la tarda hi va haver ca-
fè concert a la plaça Major i la 
jornada va seguir amb joves 
estudiants de piano del Con-
servatori de Cervera. El Ma-
ria Canals va acabar amb una 
classe magistral i un concert de 
Jorge Nava, únic semifinalista 
espanyol del Concurs Interna-
cional de Piano Maria Canals.

els pianos prenen els carrers de cervera
La 7 edició d’El Maria Canals Porta Cua es va celebrar ahir a la capital de la Segarra || Centenars 
de persones van gaudir de la música en directe i de les demostracions d’experts intèrprets

música iniciatives

l’origen del nom
Maria canals (1914-2010) va 
ser una pianista catalana de 
renom, premiada amb la 
creu de sant Jordi el 1990

Paleontòlegs i arqueòlegs 
del Pirineu reivindiquen  
les seues troballes
Divulgaran un total de 27 intervencions

trobades investigacions

elsa ibar, directora general de Patrimoni Cultural, va obrir la jornada.

ACn
❘ treMP ❘ Paleontòlegs i arque-
òlegs del Pirineu i Aran van 
reivindicar ahir la divulgació 
de les seues troballes i inves-
tigacions. Aquest va ser l’eix 
principal d’unes jornades dedi-
cades a aquestes ciències, que 
acaben avui a Tremp. En total, 
es donaran a conèixer fins a 27 
intervencions fetes durant els 
últims cinc anys.

En la jornada d’ahir, es va 
presentar una de les troballes 
paleontològiques més recents, 
la de la Conca de Tremp. Publi-
cada a la revista internacional 
PLOS ONE, revela la presèn-
cia de molts exemplars juvenils 
de dinosaures hadrosaures al 
jaciment de Basturs Poble (Pa-

llars Jussà), el més important 
d’Europa d’aquesta espècie. 
L’estudi és el més complet que 
s’ha fet fins ara a partir de més 
d’un miler de fòssils recuperats 
del jaciment.

Altres de les presentacions 
d’ahir van ser les investigaci-
ons de la Cova dels Tritons i la 
Cova de les Llenes, ambdós al 
Pallars Jussà. A la primera es 
van recopilar noves dades so-

acn

bre els neandertals al Pirineu, 
que demostren la continuïtat 
d’aquesta comunitat a les valls 
prepirinenques durant el Pa-
leolític mitjà. A la segona, els 
arqueòlegs van trobar indús-
tria lítica i restes d’animals que 
ja van confirmar la presència 
humana al Pirineu fa més de 
100.000 anys. Així mateix, du-
rant la jornada es van donar a 
conèixer els resultats de la ter-

cera campanya d’excavacions 
arqueològiques que es va fer 
l’any 2017 a l’Abric d’Obagues 
de Ratera (Espot), al Parc Naci-
onal d’Aigüestortes; i el recent 
descobriment de les restes hu-
manes més antigues documen-
tats fins avui al Pirineu català 
–al costat de les descobertes el 
2004 a la Cova de Montanissell 
de Coll de Nargó–, a la Cova de 
l’Home Mort.

el JuSSà, un referent
el jaciment de Basturs 
Poble és el més important a 
europa quant a dinosaures 
hadrosaures

La Festa comtal, 
demà a Balaguer

activitats

❘ BaLaguer ❘ Balaguer celebra 
demà la Festa Ciutat Comtal. 
L’acte principal serà l’entre-
ga del premi Comte Jaume 
d’Urgell a l’escriptor Joan 
Francesc Mira i a la revista 
digital Racó Català. La jor-
nada comptarà també amb 
un concert de l’Orfeó Bala-
guerí a les 18.00 h a l’esglé-
sia, entre altres activitats.

els espectadors 
premien Bayona

cine

❘ MaDriD ❘ Juan Antonio Bayo-
na ha estat premiat com a mi-
llor director pels usuaris de 
les xarxes socials de la Festa 
del Cine, que torna de dilluns 
a dimecres. A Lleida, JCA 
Alpicat, Rambla, Principal i 
Majèstic (Tàrrega) s’afegei-
xen a la iniciativa.
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