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Arrelen tres figueres al campanar de 
Tàrrega.
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Un moment de l’assemblea d’ahir a la seu del Comú.

AmADo forrollA

m. marqUèS
❘ lleiDA ❘ El Comú de Lleida vo-
tarà el cap de llista d’ERC a la 
Paeria, Miquel Pueyo, al ple 
d’investidura de l’alcalde de dis-
sabte que ve i continuarà nego-
ciant per formar un govern tri-
partit amb ERC i JxCat. “Hem 
decidit donar un vot favorable 
al canvi, en aquest cas a Miquel 
Pueyo, ja que per les conver-
ses que hem tingut amb ERC, 
i que confiem a tancar aquesta 
setmana, podem tenir un acord 
d’investidura basat en un pro-
grama d’esquerres”, va expli-
car la portaveu de la comissió 
negociadora del Comú, Laura 
Bergés, després de l’assemblea 
que va celebrar ahir al matí. Va 
afegir que “esperem poder in-
corporar a aquest acord algunes 
de les nostres propostes perquè 
l’alcalde les implementi”. En 
aquest sentit, va afirmar que 
hi ha disposició per part d’ERC 
a incorporar algunes de les pe-
ticions del Comú.

D’altra banda, l’assemblea va 
decidir continuar explorant la 
possibilitat d’un tripartit amb 
ERC i JxCat, “ja que un govern 
format només amb el Comú i 
ERC és impossible”, va asse-
nyalar Bergés. Va subratllar que 
“durant aquest últim mandat 
hem coincidit en alguns àmbits 
amb JxCat, però hi ha altres 
qüestions com les polítiques 
socials, actuacions als barris, 
la transició energètica i el tema 
nacional que no compartim”. En 
aquest sentit, va explicar que 
la formació haurà “d’analitzar 
en quines condicions podrà ser 

El Comú votarà Pueyo i continuarà negociant 
per a un govern tripartit amb ERC i JxCat
Aposta “pel canvi” i confia en un acord d’investidura “basat en un programa d’esquerres” || No obstant, 
exigeix que la Paeria sigui neutral i no es posicioni sobre el procés independentista

política municipal

viable un govern tripartit que 
sigui efectiu, ja que si opta per 
les posicions de JxCat, com l’ús 
de les institucions per a una es-
tratègia unilateral, segurament 
no entrarem en aquest govern, 
ja que l’ajuntament no ha de 
posicionar-se amb cap dels dos 
blocs” en la qüestió catalana.

Va dir que “volem que l’exe-
cutiu tingui un compromís de 
canvi i que la seua base tingui 
valors de progrés, d’esquerres, 
de drets socials, ecologistes i 
que no treballi cap a una estra-

tègia d’unilateralitat en relació 
amb el tema nacional ”.

Decisió d’entrar al govern
La decisió final sobre si en-

tren al govern es prendrà en as-
semblea abans del ple del carti-
pàs. “En tenim ganes, però no 
ens conformarem amb un go-
vern que tingui unes línies que 
no són nostres i que ens situï en 
un racó només perquè sumem 
quinze edils”, va destacar Ber-
gés. Va afirmar que no volen 
“eternitzar les negociacions, ja 

que hi ha problemes per solu-
cionar, com el dels temporers 
i que cal posar en marxa tota 
l’estructura municipal”. Va de-
nunciar també que “el PSC no 
ha preparat cap dispositiu per 
als temporers”.

Trenta consistoris 
lleidatans 
necessiten pactes 
per a majories
n Dissabte que ve es cons-
titueixen els nous ajun-
taments i a 28 de les co-
marques de Lleida, entre 
els quals hi ha sis capitals 
de comarca, i alguns dels 
altres principals munici-
pis necessitaran arribar a 
acords per sumar majoria 
absoluta. 

A Tàrrega, l’actua l 
alcaldessa, Rosa Maria 
Perelló (JxCat), haurà 
de governar en minoria 
o arribar a un pacte amb 
la CUP per seguir; a Cer-
vera, l’alcaldia seria per a 
ERC, encara que necessita 
el suport dels tres edils de 
Junts, o bé de dos de la 
CUP, el PSC o SiF; a la Seu 
d’Urgell, JxCat no afavo-
rirà una alcaldia del PSC 
i continuarà les negocia-
cions amb Esquerra per 
tancar un possible pacte; a 
la capital del Pallars Jussà 
tot apunta a un pacte d’Es-
querra i JxCat després que 
els republicans trasllades-
sin la negativa a arribar 
a un acord amb els soci-
alistes; a Sort, Som Poble 
ha proposat un govern en 
minoria i al Pont de Suert 
JxCat seguiria gràcies als 
socialistes.

Soses inaugura la nova ronda nord que 
traurà el trànsit pesant de l’interior

infraestructures carreteres

La inauguració de la nova ronda nord de Soses.

❘ soses ❘ Soses va inaugurar ahir 
la nova ronda que parteix de la 
rotonda nord que dóna accés 
a la població des de l’LP-7041 
(carretera del Baix Segre) i que 
connecta amb les cooperatives, 
magatzems i explotacions de 
fruita per l’est de la localitat, 
una infraestructura que s’ha 
portat a terme en els últims me-
sos i que ha suposat una inversió 
de més de 430.000 euros, inclo-
sos com a partida als pressupos-
tos de l’any passat. La variant 

permetrà desviar tot el trànsit 
pesant per l’exterior del poble, 
sobretot durant la campanya de 
la fruita (vegeu SEGRE del 30 
d’abril). Més de 250 persones 
van participar en l’acte d’ober-
tura del vial presidit per l’alcal-
de en funcions, Isidre Mesalles, 
entre altres autoritats.

Aquesta variant nord-est té 
gairebé un quilòmetre i dotze 
metres d’ample, inclosos els 
gairebé tres del passeig per als 
vianants annex que connecta 

amb les instal·lacions esporti-
ves. L’actuació s’ha executat 
amb gairebé un any de demora 
per problemes en l’adjudicació 
i havia d’estar a punt abans de 
la campanya de la fruita, per la 
qual cosa s’han complert els ter-
minis. L’acte va coincidir amb 
el torneig de l’Escola de Futbol 
Baix Segrià. A la zona de la Pi-
nada es va fer un dinar de ger-
manor de directius, jugadors i 
familiars per celebrar el final 
de la temporada.

A.s.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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els prebenjamins del rialp van guanyar el triangular que van jugar els dos equips amb la Val d’Aran.

L’equip del FiF Lleida que va ser subcampió de la categoria Intantil del torneig de rialp.

A l’esquerra, el Lleida esportiu i l’Atlètic Segre en un partit de la fase de grups del IV Memorial Josep Calderó. A la dreta, una acció del duel Montsó-Andorra.

EF RIALP

EF RIALP

AmADo FoRRoLLA AmADo FoRRoLLA

Festa del 
futbol base a 
Rialp i Lleida
A Balàfia es va jugar el Josep Calderó 
aleví || Tres categories al Pallars

futbol bASE

redACCIó
❘ RIALP/LLEIDA ❘ La jornada de futbol 
base d’ahir va ser intensa a Llei-
da i a Rialp. Al Pallars va finalit-
zar el IX Torneig Rialp-Pallars 
Sobirà amb un triangular de ca-
tegoria Prebenjamina i les fases 
finals de les categories Alevina 
i Infantil.

El triangular de prebenjamins 
se’l va adjudicar l’equip blau del 
Rialp, que va guanyar els seus 
dos encontres, seguit de l’equip 
blanc del mateix club i la Val 
d’Aran, que van empatar el xoc 
que els va enfrontar. Al mateix 
torneig, la fase final de la ca-
tegoria alevina va coronar el 
Vilafranca, que havia guanyat a 
semifinals el Roda de Berà (0-3), 
que va acabar tercer finalment, 
i a la final el Pobla de Segur (0-
8). Rialp, Lleida i Espanyol van 

completar el quadre. En infan-
tils, també es va imposar el Vi-
lafranca després de vèncer el 
FiF Lleida a la final (0-1). Van 
completar la taula el Roda de 
Berà, el Rialp, l’Espanyol i el 
Tremp.

D’altra banda, les instal·la-
cions de la UE Balàfia van ser 
la seu del IV Memorial Josep 
Calderó, de categoria alevina 
i que es va adjudicar el Nàstic 
Manresa. Els barcelonins van 
guanyar a la final l’Andorra (2-
1), i prèviament havien eliminat 
l’Atlètic Segre, que posterior-
ment es va imposar al tercer lloc 
al Binèfar (11-10) en un matx 
que es va jugar a penals a cau-
sa de la calor. En la fase final 
també van participar, caient a 
quarts, el Montsó, el Peñas Os-
censes, el Balàfia i el Bordeta.

EDGAR ALDANA

el Vilafranca es va imposar al FiF Lleida a la final infantil a rialp.
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HORòscOp

A exposició les figures tradicionals del 
Corpus Christi lleidatà a l’IEI
El pati de l’edifici de l’Institut d’Estudis Ilerdencs a Lleida 
va ser l’escenari en el qual ahir van estar exposades les 
figures tradicionals de la festivitat del Corpus Christi a 
la capital del Segrià.

AmADo forrollA

Premi a un estudiant del Guindàvols per 
un treball de materials de construcció
L’ajuntament d’Almatret va fer entrega ahir del premi Al-
mia Educativa a Quim Navarro, de l’Institut Guindàvols, 
per un treball sobre materials de construcció, aïllament 
tèrmic i el cost energètic de la seua producció.

Talarn brinda en la novena edició de la fira del Vi del Pirineu
La localitat pallaresa de Talarn 
ha acollit al llarg del cap de set-
mana la novena edició de la Fira 
del Vi del Pirineu, un esdeveni-
ment pel qual han passat cen-

tenars de visitants. El plat fort 
de l’última jornada va ser la de-
gustació de plats de la comarca 
maridats amb caldos elaborats 
a la zona. 

En paral·lel, es van exposar a 
la Sala Polivalent del municipi 
les teles presentades als premis 
del XXIII Concurs de Pintura 
Ràpida.

JorDI UrIACH

Èxit de participació a la VII Caminada 
Solidària Down celebrada a lleida
Unes 200 persones es van afegir ahir a la setena edició de 
la caminada solidària Down de Lleida, organitzada per 
l’Associació Síndrome de Down de la capital del Segrià i 
que va comptar amb un recorregut de 6,5 km i un de 10.

recorregut benèfic de sis 
quilòmetres per lleida 
contra l’esclerosi
Desenes de persones van partici-
par ahir en la primera edició de 
la CamiFada solidària en benefici 
de la Fundació Esclerosi Múltiple 
de Lleida. El recorregut va ser de 
6 quilòmetres i va arrancar de la 
Passarel·la dels Camps Elisis. Des 
d’allà, els participants, que van do-
nar 5 euros per la inscripció, van 
recórrer la canalització del Segre 
fins a la Glorieta Font i Quer.

AmADo forrollA

l’Arquitectour Cervera 
reuneix 60 participants 
amb rutes per la ciutat
Unes 60 persones van participar 
ahir en l’Arquitectour Cervera, que 
consisteix en rutes guiades per his-
toriadors de l’art i arquitectes per 
espais habitualment de difícil accés 
de la capital de la Segarra. Els assis-
tents van visitar alguns habitatges 
del centre històric de la ciutat així 
com la Farinera, edifici del 1922 
catalogat com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional.

CoAC llEIDA

ÀRIES 21-III / 19-IV.
reviseu què va succeir a casa o a la feina 
que us fa sentir-se amenaçats o incò-

modes. Busqueu una manera de complementar 
el que passa al voltant.

TAURE 20-IV / 20-V.
Un canvi s’adreça cap a vosaltres. Se-
guiu el flux i descobrireu noves maneres 

de fer les coses de manera més eficient. Un des-
pertar intel·lectual ajudarà a guanyar respecte.

BESSONS 21-V / 20-VI.
mireu les situacions abans de fer supo-
sicions o posar-vos a treballar per res. 

Concentreu-vos a posar la casa en ordre i els 
assumptes de diners sota control.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Sigueu reservats sobre com us sentiu i 
dels vostres plans fins que hàgiu refle-

xionat sobre les conseqüències de les vostres 
accions. El temps està del vostre costat.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Continueu treballant fins que acabeu 
el que us vau proposar fer. No assolir 

l’objectiu no donarà municions a algú en contra 
vostra. Contraresteu la negativitat.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
mantingueu obertes les comunicacions 
i feu el vostre millor esforç per ajudar. 

Complir els fets i fer canvis us ajudarà a mantenir 
la reputació.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu evitar la negativitat si sabeu el 
que es necessita per mantenir la pau. 

No s’han de fer canvis personals a l’afrontar l’es-
très emocional.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Planegeu un viatge o assistiu a una 
conferència que us faci l’estratègia que 

necessiteu per tirar endavant. Us sentireu atrets 
per fer coses d’una manera poc convencional.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
les situacions emocionals us portaran 
a la distracció. No proveu d’ofegar les 

penes amb un comportament excessiu o indul-
gent. la moderació serà la salvació.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Tingueu en compte com se senten els 
altres abans de fer un canvi que pot 

causar una disputa amb algú amb qui heu de 
tractar diàriament.

AQUARI 20-I / 18-II.
les situacions explotaran ràpidament. 
Concentreu-vos en els projectes en els 

quals pugueu treballar sols. S’afavoreix actualitzar 
la imatge o revisar pertinences.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Considereu els motius i què oferir per 
obtenir el que voleu. Avui es tracta de 

donar i rebre i buscar la igualtat en tot el que feu. 
Sigueu justos.
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