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mAgdAlenA AltIsent

Foto de família de la 
corporació que va sortir 
dels comicis del 26-M.

Relleu històric

Lleida || El republicà 
Miquel Pueyo trenca 
40 anys d’hegemonia 
socialista a la capital

Comarques || JxCat                
pren l’alcaldia de Cervera 
a ERC i aquesta desbanca 
Perelló a Tàrrega

Aran || Vielha, on 
Unitat d’Aran té majoria 
absoluta, única capital                              
no independentista

Barcelona || Ada Colau 
revalida l’alcaldia amb els 
vots de Valls en un ple tens 
i Madrid, per al PP

2,40 €

comarques ❘ 26

jn

Una allau de roques talla 
la principal carretera 
d’accés a Mont-rebei
L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga demana a 
Diputació o Govern assumir-ne la titularitat

Una gran allau de pedres va sepultar ahir al matí la principal 
carretera d’accés a Mont-rebei. L’allau es va produir cap a les 10 
del matí i, encara que no es va haver de lamentar ferits, un cotxe 
es va quedar a pocs centímetres de ser atrapat. L’alcalde de Sant 
Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, demana que la Diputació de 
Lleida o la Generalitat assumeixin la titularitat d’aquesta via, que 
estarà tallada al trànsit un mínim de tres dies. Una allau de roques va envair completament la calçada ahir al matí.

cfarre
Resaltado
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els nous ajuntaments   lleida

S.e.
❘ lleiDa ❘ “Ens tindrà al seu 
costat en aquesta nova etapa 
històrica. Lleida volia i vol un 
canvi en la manera de gestio-
nar la Paeria i en el model de 
ciutat.” El candidat de Junts 
per Catalunya Lleida, Toni 
Postius, va obrir ahir la seua 
intervenció en el ple adreçant 
aquestes paraules al nou al-
calde, Miquel Pueyo, amb qui 
ja s’han compromès a formar 
govern, amb o sense el Comú. 
“Calia deixar enrere quaran-
ta anys de governs socialistes 
i quatre del 155 local, que ens 
va avergonyir”, va subratllar, 
i va apuntar que a la nova cor-
poració l’espera un “treball 
gegantí per fer que els valors 
republicans impregnin tota 
l’acció de govern per millorar 
la qualitat de vida dels veïns 
i contribuir decisivament a la 
construcció de la república 
seguint el mandat de l’1-O, un 
dia que ens va marcar a tots”. 

“Mai més no volem un 
ajuntament que doni l’es-
quena als seus ciutadans i es 
mostri insensible al dolor i les 
ferides, amb un govern muni-
cipal [del PSC] que va deixar 
desemparada la ciutadania el 
dia del referèndum de l’1-O”, 
va incidir, i va remarcar la ne-
cessitat que la Paeria estigui 
al costat de la Generalitat, 
del Parlament i del “sentir 
majoritari”.

Postius va tenir un record 
per “als presos polítics, allu-
nyats de la forma més cruel 
per haver complert el seu 
compromís electoral, i per 
als exiliats, amb el president 
Carles Puigdemont al capda-
vant, obligats a viure lluny de 
casa, en països estrangers, on 
són plenament lliures i nin-

gú no els persegueix per cap 
delicte”. “A tots ells els diem 
que serem fidels al llegat de 
l’1-O i que treballarem per 
fer efectiu el dret d’autode-
terminació que tenen tots els 
pobles del món com a dret 
inalienable, reconegut pels 
tractats internacionals”, va 
afirmar, i va acabar dient que 
“entre tots farem que la repú-
blica comenci per Lleida, per 
construir la ciutat d’ideals que 
somiava Màrius Torres a La 
ciutat llunyana. on deia que 
la terra i el feixisme destruïa 
el que havia construït la re-
pública i avui estem aquí per 
reconstruir-ho”.

mai d’eSquena
Defensa que “mai més  
no volem un ajuntament 
que doni l’esquena als  
seus ciutadans” 

Postius: “Ens tindrà al costat 
en aquesta etapa històrica” 
Advoca perquè “els valors republicans impregnin tota l’acció       
de govern” || “La ciutat volia i vol un canvi”

el grup municipal de Junts per Catalunya Lleida. 

magDalena altisent

Sergi Talamonte i elena Ferré, després de ser nomenats regidors.

magDalena altisent

❘ lleiDa ❘ El Comú no va aclarir 
en el ple si formarà govern amb 
ERC i JxCat, però va deixar 
clar que “tant si estem al go-
vern com si no, col·laborarem 
i empenyerem per fer possible 
un canvi honest i valent”. Ai-
xí ho va indicar Elena Ferré, la 
número dos del Comú, durant 
la seua intervenció. Va incidir 
que “ens agrada el canvi honest 
que propugna ERC, i per això li 
oferim el nostre vot, un vot de 
confiança i col·laboració, però 
també d’exigència”. Va recalcar 
que “recollim el mandat de la 
ciutadania de fer un gir al fun-
cionament i les polítiques de la 
Paeria”, i va considerar que “el 
PSC va tenir l’oportunitat de 
fer polítiques d’esquerres i de 
regeneració de la gestió pública, 
però va escollir els socis que va 
escollir”.

Ferré va apostar per un 

ajuntament “que substitueixi 
el clientelisme per la contrac-
tació pública i transparent, i un 
govern més atent als lobbys que 
a la ciutadania per un d’obert 
a la participació”. Va afegir 
que esperen “un govern que 
revisi els plans urbanístics per 
posar-los al servei d’una ciutat 
més saludable, cohesionada i in-
novadora, i que posi el consens 
de ciutat al davant d’interessos 
especulatius”.

Així mateix, va deixar clar 
que el Comú “no és un espai 
independentista”, però veu 
“inacceptable que hi hagi presos 
polítics o que es negui, ja no el 
dret a l’autodeterminació, sinó 
fins i tot la possibilitat de parlar 
d’això”. Per això, es va oferir 
com a “espai del sobiranisme 
múltiple” a l’entendre que “ens 
pot ajudar a trencar amb la po-
lítica de blocs i la polarització”.

El Comú “empenyerà”          
per a un canvi des del 
govern o l’oposició

Larrosa reivindica   
el “progrés” dels 
governs socialistes

Ribes advoca per la 
llibertat, igualtat, 
justícia i pluralisme

Palau sol·licita que el 
“diàleg sigui la nota 
predominant”

❘ lleiDa ❘ El fins divendres al-
calde de Lleida, Fèlix Lar-
rosa, va reivindicar el “pro-
grés” que han comportat per 
a Lleida els governs socialis-
tes des del 1979 i va retreure 
a Miquel Pueyo que no accep-
tés el “xec en blanc” que li 
va oferir. Li va demanar que 
“tingui en compte tots els ciu-
tadans i no fugi de polítiques 
progressistes”, va dir que es-
tan “disposats a col·laborar 
en projectes de ciutat” i va 
anunciar que el PSC farà una 
oposició “lleial, constructiva 
i responsable, vigilant, d’es-
querres i progressista”.

❘ lleiDa ❘ Ángeles Ribes, de 
Cs, va demanar a l’alcalde 
que “governi per a tothom i 
mantingui els principis de lli-
bertat, justícia, igualtat i plu-
ralisme polític”, ja que així 
“ens tindrà al seu costat”. Va 
defensar la “llibertat per pas-
sejar pel carrer sense sentir-se 
incomodat per la propaganda 
d’una o altra ideologia’’ i va 
advocar per la “igualtat de 
tracte per als que prefereixin 
el castellà per tractar amb 
l’administració”. Va senten-
ciar que “vostès tenen cabuda 
a la Constitució però, en el 
seu model, nosaltres no”.

❘ lleiDa ❘  Xavi Palau, del Partit 
Popular, va sol·licitar al nou 
alcalde que deixi de banda 
“lluites estèrils” i governi 
“pensant en les persones i la 
ciutat, per sobre d’interessos 
ideològics i partidistes”. Va 
demanar no cometre “er-
rors del passat que tant han 
criticat, perquè Lleida som 
tots”. Va allargar la mà al 
nou govern col·laborar per 
a “projectes de ciutat”, però 
va afegir que també faran 
una oposició “ferma i res-
pectuosa”. “Que el diàleg 
sigui la nota predominant”, 
va subratllar.

magDalena altisent magDalena altisent magDalena altisent

Fèlix Larrosa. Ángeles ribes. Xavi Palau.

magDalena altisent

Exalcalde  ■  Fèlix Larrosa, alcalde fins divendres passat, saludant 
ahir la seua família a l’entrar al saló de plens.

aPunTS

Ple ‘exprés’. Després del ple d’investidura, se’n va celebrar un 
altre de només 4 minuts en què tots els edils van votar a favor 
de prorrogar, fins que s’acordi un nou cartipàs, els càrrecs d’as-
sessors dels grups municipals i els directors d’Artes Escèniques, 
l’Auditori i el Museu Morera. Toni Postius no va votar pel seu 
parentiu amb la directora d’un dels equipamentss.

Cap de gabinet. Josep Maria Romero, cap local d’ERC, serà 
amb tota probabilitat el cap de gabinet de Miquel Pueyo.
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S.c.d./S.e.
❘ lleiDa ❘ El ple d’investidura del 
nou govern de la Paeria va ge-
nerar expectació ciutadana i 
més d’un centenar de veïns el 
van seguir en directe des del 
pati interior de l’ajuntament. 
Carregat amb llaços grocs, pan-
cartes reivindicatives i estela-
des, el públic va acompanyar 
les intervencions dels nous regi-
dors amb aplaudiments, xiulets 
o càntics que fins i tot s’arriba-
ven a sentir des del saló de plens 
de l’ajuntament. En aquest grup 

també hi havia representants 
d’entitats com Òmnium Cultu-
ral i l’Assemblea Nacional Ca-
talana, que van seguir els dos 
plens que es van celebrar ahir. 
El públic va esbroncar les inter-
vencions d’Ángeles Ribes, de 
Cs, i del ja exalcalde i líder del 
PSC, Fèlix Larrosa, i va corejar 
la consigna “Llibertat presos 
polítics”. 

Així mateix, durant el parla-
ment de Larrosa es va girar i va 
donar l’esquena al televisor que 
emetia la sessió. Durant el dis-

curs del dirigent socialista els 
assistents no van parar de core-
jar “llibertat presos polítics”. 
Així mateix, els aplaudiments 
van ser per a les intervencions 
dels portaveus del Comú, Junts 

per Catalunya Lleida, ERC i del 
nou paer en cap, Miquel Pueyo.

Després del ple, una vintena 
de persones va esperar la sor-
tida de Pueyo per entregar-li 
una pancarta d’Òmnium amb el 
lema “Llibertat presos polítics i 
exiliats” i dos banderoles amb 
un llaç groc de l’Assemblea Na-
cional Catalana. Pueyo els va 
explicar que debatran en un ple 
la proposta de crear una comis-
sió sobre els fets de l’1-O a Llei-
da “perquè tothom pugui dir 
el que vulgui”. L’alcalde va re-

conèixer davant dels assistents 
que “segurament desitjaríeu rit-
mes més ràpids i qüestions més 
contundents” en aquest sentit 
(com penjar immediatament les 
pancartes a la Paeria), però va 
assegurar que, sense renunci-
ar als seus valors republicans, 
apostaran pel “diàleg” amb tots 
els membres de la corporació. 
Toni Postius, líder del grup mu-
nicipal de JxCat, es va sumar a 
Pueyo minuts després i va dir 
als concentrats que “el mèrit 
[del canvi] és vostre”.

Les persones que van seguir el ple des d’una pantalla al pati de la Paeria es van mostrar efusives. Pueyo va ser obsequiat amb aquesta pancarta i els llaços grocs.

magDalena altisent magDalena altisent

expectació, aplaudiments i xiulets 
Més d’un centenar de persones van seguir el ple des del pati de l’ajuntament || Entreguen a Pueyo 
una pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics i exiliats” i llaços grocs

magDalena altisent

Hi van assistir autoritats com roger Torrent i Josep Bargalló.

magDalena altisent

L’imam va saludar Pueyo al final del ple.

maite monné

Primer acte com a alcalde  ■ Poques hores després de la seua investidura, Miquel Pueyo es va 
estrenar oficialment com a alcalde en la diada castellera de les Colles de l’Eix, en la qual van 
participar els Castellers de Lleida, els Tirallongues de Manresa, els Marrecs de Salt i els Sagals 
d’Osona. Toni Postius, de Junts per Catalunya Lleida, també va assistir a l’acte al costat de Pueyo, 
al Palau de la Paeria.

SeguimenT deL PLe
el públic del pati de la 
Paeria va xiular els 
portaveus de PP i Cs i va 
girar l’esquena a larrosa
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x. rodríguez
❘ balaguer ❘ “Per imperatiu le-
gal” i assegurant que continu-
arà “treballant en la construcció 
d’una Catalunya políticament 
lliure, socialment justa, econò-
micament pròspera i territori-
alment equilibrada”. Així va 
prometre ahir el càrrec de paer 
en cap de Balaguer el republicà 
Jordi Ignasi Vidal, que va ser 
reelegit alcalde a l’obtenir ma-
joria absoluta en les eleccions 
del 26-M. Després de ser elegit 
alcalde, Vidal va assegurar que 
serà “fidel al compromís repu-
blicà” i va mostrar tota la seua 
confiança en l’equip que l’acom-
panyarà durant els propers 4 
anys al capdavant del consistori. 
Vidal va explicar que serà un 
mandat “amb molt de treball 
al davant”.

El candidat d’ERC va rebre 
10 vots per a la investidura 
com a primer edil, per la qual 
cosa va rebre suport de la CUP 
i de Balaguer Ara Sí, que van 
retirar la seua candidatura a 
l’alcaldia. Per la seua part, La-
ia Vilardell (JxCat) va rebre el 
suport dels seus 3 edils i Carlos 
García (PSC) va aconseguir 3 

vots dels seus regidors. Joan Pla 
(Balaguer Ara Sí), Josep Maria 
Colea (CUP) i la resta de grups 
polítics amb representació en el 
consistori van agrair el suport 
rebut a les eleccions del 26-M 
passat.

García va assegurar que tre-
ballaran per al municipi i que 
l’equip de govern d’ERC tindrà 
el seu suport “sempre que fa-
cin propostes interessants per 
a la ciutat”. Per la seua part, 

Vilardell va apuntar que estan 
“predisposats a treballar molt 
activament en les decisions” i 
va assenyalar que ERC troba-
rà la seua “mà estesa” per a les 
actuacions destinades als veïns 
de Balaguer. Entre els projectes 
pendents, Vilardell va destacar 
el pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) o la nova zo-
na esportiva. Val a recordar que 
Vilardell va ser la número 3 de 
JxCat a la capital de la Noguera 

i substitueix l’exalcalde Josep 
Maria Roigé, que va renunciar 
a l’acta de regidor després dels 
mals resultats obtinguts el 26-
M. El seu grup municipal va per-
dre dos dels cinc regidors que 
tenia a l’ajuntament i es va que-
dar només amb tres. Juntament 
amb Roigé també van renunciar 
Miquel Vendrell, número dos a 
la candidatura de JxCat, i Nú-
ria Giné, número cinc i fins ara 
portaveu del grup municipal.

Vidal, amb la vara d’alcalde i la resta de regidors del nou ajuntament de Balaguer.

a. sánchez

Vidal repeteix a Balaguer i promet           
ser “fidel al compromís republicà”
JxCat i PSC asseguren que donaran suport a ERC en projectes que beneficiïn la ciutat

erc-am 9 5
junts 3 5
Psc-cP 3 3
cuP-amunt 1 2
ara sÍ-ecG 1 1
PP 0 0
cs 0 1
VoX 0

BALAguer
17 reGIDors 2019 2015

VieLhA
13 reGIDors 2019 2015

ArteSA de Segre
11 reGIDors 2019 2015

PoNtS
11 reGIDors 2019 2015

erc-am 5 8
aPc 3
junts 3 3

erc-am 5 6
jxcat-junts 4 5
Ponts X cat 2

Govern d’ERC i  
JxCat a Artesa

Junts arrabassa 
Ponts a Esquerra

❘  artesa De segre ❘  El pacte 
d’ERC i JxCat a Artesa de 
Segre permetrà al republicà 
Domènec Sabanés mantenir 
l’alcaldia. Sabanés va rebre 
ahir el suport de 8 dels 11 
regidors que formen l’arc 
consistorial, mentre que els 
independents d’Artesa pel 
Canvi van votar el seu can-
didat. Sabanés va apuntar 
que JxCat entrarà al govern 
municipal i ocuparan les re-
gidories de Benestar, Turis-
me i Agricultura i tindran la 
primera tinença d’alcaldia 
(vegeu SEGRE d’ahir).

❘ ponts ❘ Josep Tàpies (JxCat) 
és el nou alcalde de Ponts 
després d’arribar a un acord 
d’investidura amb els inde-
pendents de Ponts per Ca-
talunya. D’aquesta manera, 
arrabassen l’alcaldia a ERC. 
Tàpies va apuntar que entre 
els seus “projectes estrella” 
es troba la construcció del 
nou centre d’atenció primà-
ria (CAP) i dels vials laterals 
de la carretera cap a la Seu 
d’Urgell. Tàpies va assegu-
rar que els dos edils inde-
pendents entraran al govern 
municipal.

redAcció
❘ vielha ❘ Juan Antonio Serrano 
(UA) inicia el seu segon man-
dat com a alcalde amb una nova 
majoria absoluta, més àmplia 
que l’anterior al passar de set a 
nou edils. Això li atorgarà un 
marge de maniobra més gran 
per tornar a abordar una de les 
principals prioritats: establir 
una regulació per posar límit 
als habitatges de lloguer turís-
tic (HUT), al considerar que els 
més de 140 ja registrats (i el nú-
mero dels quals va en augment) 

Majoria absoluta d’Unitat d’Aran, que 
regularà els pisos turístics a Vielha
Serrano obre el seu segon mandat amb més marge de maniobra

Serrano (centre superior), amb la resta d’edils de Vielha.

a.v.

són el principal factor que en-
careix els lloguers a la capital 
aranesa. El primer intent per 
limitar-los va fracassar al no 
comptar amb el suport d’un edil 

del seu mateix grup, que va pas-
sar a ser adscrit i va deixar UA 
en minoria. Aquest cop el partit 
supera en dos vots els necessaris 
per tenir majoria absoluta.

ua-Psc-cP 9 7
cDa-Pna 3 5
aran amassa 1
PoDem 0
cs 0 1
PP 0 0
VoX 0

jxcat-junts 5 6
en comÚ PoDem 3
cP 3 4
PP 0 1

PoNt de Suert
11 reGIDors 2019 2015

junts pel pont De suert

troguet (segon per la dreta), amb els edils de Jxcat.

Troguet proposa un 
patronat de promoció 
turística

❘ el pont ❘ L’alcalde del Pont de 
Suert, Josep Antoni Troguet 
(JxCat), va proposar ahir la 
creació d’un patronat de pro-
moció turística per a la dina-
mització del municipi. Troguet 
va rebre 5 vots a favor de la se-
ua investidura, els 3 edils del 
grup socialista es van abstenir 
i els 3 d’En Comú Podem van 
votar el seu candidat, Àngel 
Porté.
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r.r.
❘ lleiDa ❘ Marc Baró (ERC) es 
va convertir ahir en el nou 
alcalde de la Pobla de Segur i 
va prendre el relleu del també 
republicà Lluís Bellera des-
prés de quinze anys al capda-
vant del consistori. Aquesta 
formació política tornarà a 
governar quatre anys més 
amb majoria absoluta, però 
el nou primer edil va expres-
sar la seua voluntat de buscar 
acords amb l’oposició i fomen-
tar la participació ciutadana 
en la presa de decisions. “Vo-
lem obtenir tota la col·labo-
ració possible”, va recalcar 
Baró, que va assenyalar com 

a objectiu immediat el desen-
volupament d’un pla per fo-
mentar el turisme al municipi. 
Implicarà la reforma del parc 
i equipaments esportius per 
aprofitar el flux de visitants 
que la localitat rep a través 
del tren de la Pobla. Val a 
recordar que el municipi ha 
reobert l’antiga estació com a 
centre d’informació turística 
i de BTT, mentre que resten 
pendents obres a la presa de 
Sossís per fer la Pallaresa na-
vegable des de Llavorsí fins al 
pantà de Sant Antoni.

Una de les qüestions que 
el nou el consistori preveu 
sotmetre a un procés de par-
ticipació és la decisió sobre 
si el passeig dedicat a l’actu-
al ministre d’Exteriors Jo-
sep Borrell, originari de la 
Pobla, conserva aquest nom 
o n’adopta un altre.

Segre tàrrega
❘ tàrrega ❘ La republicana Alba 
Pijuan es va convertir ahir en la 
segona alcaldessa de la història 
de Tàrrega al prendre el càrrec 
a Rosa Maria Perelló amb 10 
vots a favor d’ERC-MES, CUP 
i PSC, mentre que Perelló es va 
quedar amb els vots dels 7 edils 
de JxCat.

Un ple d’investidura que va 
omplir de públic la sala del con-
sistori i va comptar amb mo-
ments de tensió i eufòria. En 
el seu primer discurs, la nova 
alcaldessa va recordar el seu avi 
i va instar els regidors “a recu-
perar l’esperit del primer ajun-
tament democràtic, del qual va 
formar part el meu avi”. Pijuan 
va destacar que “per primera 
vegada a la història l’ajunta-
ment de Tàrrega estarà format 
per majoria de regidores”, un 
total de 10 dels 17 edils.

Per la seua part, Silveri Caro, 
del PSC, va reconèixer que en 
els últims dies havia rebut pres-
sions de tot tipus i va fer una 
crida “al diàleg, a la negociació 
i a l’acord”. També va advertir 
que el seu suport al futur govern 

“no és un xec en blanc” i va des-
tacar que “estarem atents per 
veure si el projecte cristal·litza”. 
Val a destacar que ERC-MES 
ha pactat amb la CUP mentre 
que el PSC només va donar el 
seu suport a la investidura, sen-
se entrar al govern. L’edil de 
la CUP, Dani Esqué, va reco-
nèixer que “hem assumit con-
tradiccions per avançar”, amb 
referència a acceptar el suport 
dels socialistes, i va afegir que 

“sabem que la nostra decisió 
no és popular encara que les 
discrepàncies en política són 
legítimes”. Amb tot, Esqué va 
defensar que “els resultats de 
les eleccions van donar una vic-
tòria als partits independentis-
tes i d’esquerres” i va defensar 
el “canvi per aconseguir una 
ciutat més oberta, inclusiva, 
participativa i respectuosa amb 
el medi ambient”.

Finalment, l’alcaldessa sor-

tint i guanyadora de les elec-
cions, Rosa Maria Perelló, va 
criticar haver estat desban-
cada “pel tripartit del 155” i 
va defensar “la coherència i la 
fermesa” del seu partit, que la 
seua primera opció per gover-
nar “era Esquerra”, que els edils 
electes del partit van rebutjar. 
Segons l’exalcaldessa, “la prio-
ritat de JxCat és Tàrrega men-
tre que l’únic objectiu d’altres 
és fer fora Perelló”.

Foto de grup dels 17 edils que conformaran l’arc consistorial en el mandat 2019-2023.

segre tàrrega

Alba Pijuan (ERC) pren l’alcaldia de 
Tàrrega a Perelló amb la CUP i el PSC
JxCat lamenta el “tripartit del 155” i Caro diu que el seu suport “no és un xec en blanc”

tàrrega
17 reGIDors 2019 2015

tremp
13 reGIDors 2019 2015

agramunt
13 reGIDors 2019 2015

bellpuig
13 reGIDors 2019 2015

Solé revalida alcaldia 
per tercer mandat

Jordi Estiarte, nou 
alcalde republicà

❘  ag r a mu n t ❘  Bernat Solé 
(Acord d’Esquerra-AM) va 
iniciar ahir el tercer mandat 
consecutiu al capdavant de 
l’ajuntament d’Agramunt 
amb majoria absoluta. En 
el ple d’investidura, Solé va 
rebre 9 vots mentre que el 
candidat de JxCat, Antonio 
Farré, es va quedar amb 4 
vots. Solé es va emplaçar a 
treballar en la mateixa direc-
ció que els últims vuit anys “a 
través del diàleg” i va dema-
nar “que en els grans temes 
de municipi es pugui arribar 
al consens”.

❘ bellpuig ❘ Jordi Estiarte es va 
convertir en el nou alcalde 
de Bellpuig. Estiarte, cap de 
llista d’ERC-AM (partit que 
va guanyar les eleccions), va 
aconseguir 8 vots a favor en 
el ple d’investidura mentre 
que Salvador Bonjoch (Jx-
Cat) en va obtenir 5. ERC i la 
CUP van pactar un acord de 
governabilitat. En el discurs, 
Estiarte va recordar l’escrip-
tor Isidor Cònsul, de qui va 
destacar “el compromís amb 
la cultura, el país i la gent”.

redacció
❘ lleiDa ❘ Esquerra i JxCat van 
renovar ahir la seua aliança de 
govern que deixa a l’oposició el 
PSC, la força més votada amb sis 
dels tretze edils. La republicana 
Pilar Cases es va convertir en la 
primera alcaldessa de la capital 
del Pallars Jussà, després d’unes 
eleccions en les quals totes les 
candidatures estaven liderades 
per dones. A diferència del man-
dat anterior, aquesta vegada el 
pacte de govern entre les dos 
formacions independentistes ha 
donat l’alcaldia a ERC al ser la 
que més vots i regidors ha ob-
tingut de les dos: quatre per als 

Esquerra i JxCat renoven la seua aliança i 
Cases és la primera alcaldessa de Tremp
Els republicans tenen l’alcaldia per primera vegada des de l’any 1934

Marc Baró relleva  
Bellera a la Pobla
Afirma que fomentarà el turisme

el nou consistori de tremp amb pilar cases com a alcaldessa.

ajuntament De tremp

republicans i tres per a JxCat. 
Cases es va mostrar convençuda 
que els dos partits mantindran 
la col·laboració i va apuntar que 
esperen arribar també a acords 

amb els socialistes. Aquesta és 
la primera vegada que ERC té 
l’alcaldia de la capital del Jussà 
des que Josep Sastre la va acon-
seguir el 1934.

aD’e-am 9 11
jxcat-junts 4 2
PP 0 0

erc - am 6 1
jxcat - junts 5 6
cuP-amunt 2 4
PP 0 0
Pxc 0 0

cP 6 5
erc-am 4 3
jxcat-junts 3 5
PP 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

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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j.gómez
❘ MOLLERUSSA ❘ Marc Solsona (Jx-
Cat) inicia el tercer mandat 
consecutiu com a alcalde de 
Mollerussa amb majoria abso-
luta i després de rebre un total 
de 9 vots a favor en la votació 
celebrada ahir en el ple d’inves-
tidura, que va omplir de públic 
la sala d’actes de l’ajuntament. 
Dels 8 vots restants, 5 se’ls va 
endur Engelbert Montalà (ERC) 
i 3 van ser abstencions (PP i 
PSC). Solsona va remarcar en 
el seu discurs que entre les seues 
prioritats hi ha “posar les perso-

Tercera majoria  
per a Marc Solsona, 
que buscarà  
“grans consensos”

el nou consistori de la capital del Pla d’Urgell.

j.góMEz

nes al centre de les polítiques” i 
que la ciutat obtingui més pro-
tagonisme a les terres de Lleida. 
“Representaré Mollerussa amb 
humilitat en les relacions huma-
nes, amb ambició en els reptes 
i determinació en la defensa 
de les causes justes”, va afegir. 
També va assegurar que treba-
llaran perquè la ciutat tingui 
“més sòl industrial, places de 
residència, dinamització comer-
cial o protecció animal”, i que 
buscarà “grans consensos” amb 
l’oposició. Solsona va agrair la 
tasca dels regidors que deixen 
el càrrec: Teresa Ginestà (PSC), 
Montse García (ERC) juntament 
amb Josep Simó, Josep Lavín, 
Mònica Segués, Imma Casanella 
i Griselda Soteras (JxCat), i va 
donar la benvinguda a les cares 
noves, 7 de 17 regidors: Pere 
Garrofé, Anna Carné i Ramon 
Teixidó de JxCat; d’ERC, Le-

tícia Carné, Manel Solé i Rosa 
Maria Florensa, i del PSC, el seu 
portaveu, Joel Bastons. Repetei-
xen mandat per JxCat: Dolors 
Bargalló, Rosalia Carnicé, Xavi-
er Roure, Joan Ramon Domingo 
i Bernat Díaz; per PSC Alonso 
Soria i per ERC, Narcís Romà. 
El portaveu d’ERC, Engelbert 
Montalà, va remarcar en el seu 
discurs que la ciutat ha preferit 

una majoria al consistori encara 
que va destacar l’increment de 
regidors republicans (de 3 a 5) 
per la qual cosa 9 regidors for-
men part de l’equip de govern i 8 
són a l’oposició. Per aquesta raó 
va instar l’equip de govern a te-
nir en compte “la veu de gaire-
bé el 50% dels ciutadans”. Joel 
Bastons, del PSC, va assegurar 
que posaran les persones al cen-

tre de les polítiques i va subrat-
llar que, “per sobre de les ide-
ologies, hi ha un denominador 
comú que és Mollerussa”. Joan 
Simeon, del PP, va explicar que 
és el seu tercer mandat a l’oposi-
ció, per la qual cosa compta amb 
una experiència que posarà al 
servei de la ciutat. “Els propers 
4 anys han de ser decisius per a 
Mollerussa”, va remarcar.

mollerUSSa
17 reGIDors 2019 2015
jxcat - junts 9 11
erc -am 5 3
Psc-cP 2 2
PP 1 1
cs 0
menc-ecG 0 0

❘ ALMAcELLES ❘ Josep Ibarz (Units 
per Almacelles-JxCat) va ser 
investit de nou ahir com a al-
calde d’Almacelles després de 
revalidar el 26-M la majoria 
absoluta aconseguida a les 
eleccions municipals del 2015. 
Ibarz va rebre 8 vots a favor 
de la seua investidura com a 

primer edil (els seus 7 regidors 
i un que podria ser d’ERC). 
Ibarz va assegurar que entre 
els projectes de futur es troba 
el desenvolupament de la nova 
zona esportiva del municipi, 
on es construirà un nou pave-
lló, pistes de pàdel i una pump 
track. Així mateix, l’alcalde 
també va assenyalar que s’hau-
rà d’afrontar l’ampliació de la 
residència geriàtrica actual i 
l’impuls del nou polígon indus-
trial, que “ja està tot venut”. El 
candidat d’Amunt Almacelles 
va rebre 2 vots per a la inves-
tidura; ERC, 1; Almacelles en 
Comú, 1; i un altre va ser per al 
candidat de Compromís (aliat 
amb el PSC).

x.r.
❘ ALcARRàS ❘ Manel Ezquerra, 
dels independents de Sempre 
Alcarràs (SA), va rellevar ahir 
el republicà Miquel Serra al 
capdavant de l’ajuntament 
d’Alcarràs. Ezquerra ocupa-
rà l’alcaldia fins al desembre 
del 2020, en el marc d’un pacte 
amb JxCat. Serà llavors quan 
Jordi Janés (JxCat) assumirà 

el càrrec fins al final del man-
dat l’any 2023. Ezquerra va 
rebre vuit vots per a la seua 
investidura (4 de Junts, 3 de 
SA i 1 del PSC). Per la seua 
part, Santi Pelegrí (ERC) va 
rebre el suport dels cinc edils 
republicans. El primer edil 
d’aquest municipi del Segrià 
va assegurar que volen que 
“el full de ruta de les nostres 
polítiques l’escriguin els veïns 
i veïnes d’Alcarràs. Ells han 
de ser els protagonistes”. Així 
mateix, Janés va assenyalar 
que “per part dels dos equips 
tindrem el respecte que ha de 
tenir tot regidor perquè el tre-
ball a l’oposició està poc vist i 
és molt dur”.

almacelleS
13 reGIDors 2019 2015

alcarràS
13 reGIDors 2019 2015

Ibarz impulsarà un nou 
pavelló a Almacelles

Independents i JxCat 
relleven ERC a Alcarràs

A.A.

els edils d’almacelles, després del ple de constitució.

SEMpRE ALcARRàS

els regidors del nou ajuntament d’alcarràs.

uxa - jxcat - junts 7 7
aa 2
erc - am 2 2
aec-ecG 1 1
cxa - cP 1 1
PP 0 1
cs 0 0
PoBlem 0 1

erc - am 5 7
jxcat - junts 4 3
sa 3 2
Psc - cP 1 0
cs 0 0
PP 0 1

algUaire
11 reGIDors 2019 2015

alPicat
13 reGIDors 2019 2015

Perea repeteix al 
capdavant d’Alguaire

Gilart manté Alpicat 
per la mínima

❘  ALgUAiRE ❘  Antoni Perea 
(Independents per Alguai-
re-MES-UxA) va ser investit 
de nou ahir alcalde d’Alguai-
re amb els vots a favor de 
JxCat. 

Perea va apuntar que van 
tancar un pacte d’investidu-
ra i ara negociaran l’entrada 
al govern municipal dels dos 
regidors de Junts.

❘ ALpicAt ❘ Joan Gilart (JxCat) 
manté Alpicat per la míni-
ma. Gilart va rebre 5 vots a 
la investidura; Montse Moli-
na (ERC), 6; Cristina Lator-
re (Cs), 1; i Teresa Mayoral 
(PSC), 1. Al no aconseguir 
cap majoria amb 7, Gilart va 
ser investit alcalde al ser la 
llista més votada.

Ixa-mes-uxa 5 5
erc-am 4 2
jxcat-junts 2 4

jxcat - junts 5 5
erc - am 3 2
aesm 2
cuP - amunt 1 2
Psc-cP 1 1
cs 1 1
PP 0 0
GIalP - ecG 0 2
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c. SanS
❘ la seu D’urgell ❘ El cap de llista 
de Junts per la Seu, Jordi Fà-
brega, va ser proclamat ahir 
nou alcalde de la Seu d’Urgell. 
Va ser investit en el ple de 
constitució del consistori per 
al mandat 2019-2023 amb els 
cinc vots del seu grup i els qua-
tre d’ERC, un acord de govern 
que van fer públic divendres 
amb l’objectiu de “garantir un 
mandat estable i ambiciós” per 
al municipi. El número u de la 
llista de Compromís x la Seu, 
Òscar Ordeig, va sumar els sis 
vots dels seus regidors i Xènia 
Antona, de la CUP, va comp-
tar amb el suport dels seus dos 
representants. JxCat i ERC es 
repartiran l’alcaldia i Fàbrega 
serà alcalde durant 27 mesos i 
Francesc Viaplana (Esquerra) 
ho serà durant els 21 restants.

Amb una sala de plens que 
va quedar petita per donar ca-
buda al nombrós públic que va 
seguir la sessió d’investidura, 
entre els quals antics regidors 
de l’ajuntament, el líder de 
Junts va començar el discurs 
de la presa de possessió agraint 
el suport republicà i assegurant 

que governarà “amb màxima 
humilitat i honradesa”. Sobre 
l’acord de governabilitat, Fà-
brega va destacar que “no se-
rem dos partits en un govern 
ni un govern de dos partits”, 
“a partir d’avui som un únic 
govern per a la Seu i Cas- 
tellciutat”. 

Per acabar, el nou alcalde va 
destacar l’“enorme oportunitat 
i fortalesa” per “iniciar un ca-
mí cap a un futur sense pesants 

motxilles plenes de rancor” i va 
oferir “mà estesa i diàleg per-
manent” a totes aquelles per-
sones “que vulguin treballar 
en positiu”.

Des d’ERC, Viaplana va 
apostar per “posar les persones 
al centre de la nostra política” 
i es va mostrar satisfet que la 
formació republicana torni a 
entrar al govern.

Òscar Ordeig (Compromís) 
va criticar l’acord entre les dos 

formacions que l’ha deixat a 
l’oposició malgrat ser la llista 
més votada el 26-M. Ho va qua-
lificar d’“oportunitat perdu-
da per a l’ajuntament i per al 
consell” i va lamentar que “els 
que hem pujat en nombre de 
vots ens hàgim quedat igual”. 
Xènia Antona (CUP) va asse-
gurar que treballaran “des de 
l’oposició més contundent i des 
de la col·laboració més pròxima 
quan toqui”.

Jordi Fàbrega, de Junts per la Seu, amb la vara d’alcalde després d’assumir ahir el càrrec.

c. sans

Jordi Fàbrega, de JxCat, nou alcalde  
de la Seu amb els vots d’Esquerra
Governarà “amb màxima humilitat i honradesa” i ERC ocuparà l’alcaldia 21 mesos

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

Som Poble governarà  
Sort en minoria i  
buscarà acords puntuals
Amb 5 edils i JxCat facilita investir Monterde

Monterde, al centre, amb els regidors del nou ajuntament del Sobirà.

r. r.
❘ lleiDa ❘ Sort inicia el nou man-
dat amb un govern en minoria, 
format pels cinc edils de l’agru-
pació d’electors Som Poble i 
amb Raimon Monterde com a 
alcalde, reelegit al capdavant 
d’aquesta nova formació inde-
pendent després de deixar Fem 
Municipi. 

La investidura de Monterde 
va tirar endavant amb el suport 
de Junts per Catalunya (JxCat), 
que no formarà part en princi-

acn

en benefici del poble”. Per la 
seua part, la portaveu de JxCat, 
Imma Gallardo, va afirmar que 
“els regidors han de treballar 
pel poble i amb aquesta volun-
tat comencem aquest mandat” 
al consistori de Sort.

Finalment, el regidor socia-
lista, José Antonio Manrique, 
va apuntar que li hauria agra-
dat “entrar a formar part d’un 
govern municipal estable”. Al 
no poder fer-ho, es va votar a si 
mateix en la investidura.

Tal com ha succeït en molts 
altres municipis, l’alcalde i al-
tres regidors van prendre pos-
sessió del càrrec fent servir una 
fórmula en la qual van reafir-
mar el seu compromís amb la 
“república catalana”.

pi de l’equip de govern. En lloc 
d’això, rebrà el suport de Som 
Poble per obtenir la presidència 
del consell del Pallars Sobirà: 
les dos forces sumen deu conse-
llers comarcals davant dels nou 
de Fem Municipi-ERC (vegeu 
SEGRE d’ahir).

Monterde va assenyalar que 
la política local de Sort “can-
viarà” respecte al mandat an-
terior, al passar d’una aliança 
amb majoria absoluta a un go-
vern en minoria. “Serà neces-
sari consens per tirar endavant 
projectes i, a mesura que avanci 
el mandat, es veurà si podem 
arribar a acords”, va dir. La 
portaveu del grup de Fem Mu-
nicipi-ERC, Maleni Barbero, va 
reclamar que les decisions del 
nou ajuntament “es prenguin 

sP 5
Fem-erc-am 3 4
jxcat 2 5
Psc 1 0
cuP 0 2

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 4 6
Fo-am 3 3
cxo-cP 2

en-cerd 6 9
jxcat-junts 2 2
erc-am 1

Alcaldessa d’ERC amb 
suport socialista

Porta revalida 
l’alcaldia i entra ERC

❘ oliana ❘ La candidata de Fem 
Oliana-Acord Municipal 
(vinculada a ERC), Carme 
Lostao, va ser investida ahir 
alcaldessa amb el suport de 
Compromís x Oliana (vincu-
lada al PSC). Es va convertir 
així en la primera dona que 
ocupa aquest càrrec al muni-
cipi. Lostao va ser investida 
amb 5 vots, els tres del grup 
que representa més els dos 
de Compromís. El socialis-
ta Jordi Vila serà el primer 
tinent d’alcalde, tal com van 
acordar en el pacte firmat la 
setmana passada.

❘ bellver De cerDanya ❘ El candi-
dat d’Endavant Cerdanya, 
Francesc Xavier Porta, repe-
teix com a alcalde de Bellver 
després de ser investit ahir 
amb els vots a favor dels sis 
representants del seu grup 
municipal. Mantenen la re-
presentació Junts per Bellver 
i Batllia, amb dos regidors, 
mentre que ERC-AM, fins 
ara sense representació, tin-
drà un escó al nou consistori. 
Val a recordar que Endavant 
Cerdanya va perdre tres re-
presentants als comicis del 
26-M passat.
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SolSona
13 reGIDors 2019 2015

guiSSona
13 reGIDors 2019 2015

David Rodríguez, quart 
mandat al capdavant de 
l’ajuntament de Solsona
Amb majoria absoluta i el suport de la CUP

David rodríguez, amb la vara d’alcalde al ser escollit de nou com a primer edil.

❘  solsona ❘  David Rodríguez 
(ERC) va ser elegit ahir alcal-
de de Solsona. Comença així 
el seu quart mandat i va asse-
gurar que tots aquests anys es 
tradueixen en “una perspectiva 
i una experiència” en la política 
municipal i de país que espera 
posar al servei dels veïns. Ro-
dríguez va ser investit amb el 
suport del grup d’ERC, Alter-
nativa per Solsona-CUP i els 
vots en blanc de JxSolsona i el 

a. s

per una societat més inclusiva, 
l’impuls d’un projecte educatiu 
que vagi més enllà de l’àmbit 
escolar, la construcció d’equipa-
ments i la millora dels existents 
són algunes de les línies d’actu-
ació. Marc Barbens (Junts) va 

argumentar que van optar per 
“no donar un xec en blanc” a 
l’executiu amb majoria absolu-
ta i va assegurar que “toca fer 
una oposició responsable”. Pilar 
Viladrich (ApS-CUP) va apun-
tar que la seua voluntat és fer 

una “oposició constructiva” i 
allunyada de partidismes. En-
carna Tarifa (PSC) va demanar 
“treballar per aconseguir con-
sens i per tornar a ser un país 
unit malgrat les diferències de 
pensament”.

PSC. Rodríguez, que va dedi-
car la victòria a Oriol Junque-
ras, va apuntar que no pactarà 
amb els socialistes, a diferència 
dels tres últims mandats, perquè 
“la situació de país és prou greu 
per condicionar les possibilitats 
d’aliança”. A canvi del vot fa-
vorable d’ApS-CUP a la seua 
investidura, ERC va acceptar el 
compromís d’elaborar un cens 
d’habitatges buits i reservar 
una partida pressupostària per 
poder fer-ho. Per contra, Ro-
dríguez va lamentar no haver 
arribat a un acord amb JxCat, 
encara que confia a poder fer-ho 
durant el mandat. Al PSC li va 
recordar que, malgrat no reedi-
tar el pacte de govern, preveu 
arribar a acords. La promoció 
d’habitatge de lloguer, el treball 

JuntsxGuissona 
vol ser un 
referent al 
territori
x.S.
❘ guissona  ❘  L’alcalde de Junts-
xGuissona, Jaume Ars, va 
comptar ahir amb el suport 
de 9 dels 13 edils de la cor-
poració. En el seu parlament 
va manifestar que el seu ob-
jectiu serà fer de Guissona un 
referent a l’hora de projectar 
el territori. Així, va dir que 
“no farem política de campa-
nar”. Ars va agrair el suport 
de Primàries que li permet 
governar en majoria, i del 
PSC, que també el van votar 
com a alcalde sense entrar en 
el govern. També va agrair el 
treball dels alcaldes que l’han 
precedit.

Val a recordar que els úl-
tims 24 anys ha governat 
ERC. Per la seua part, el por-
taveu d’ERC, Josep Esquer-
ra, va lamentar que Ars no 
hagi volgut comptar amb el 
seu grup en el govern “mal-
grat que ens vam posar a la 
seua disposició”. Va dir que 
el seu objectiu serà “fer una 
oposició constructiva donant 
suport al que sigui positiu per 
a la població”. El portaveu 
del PSC, Miquel Julià, va des-
tacar que “farem una oposi-
ció constructiva i posarem a 
disposició del govern local el 
nostre treball”. Julià va vo-
ler desitjar a Ars un mandat 
tranquil.

junts 5 4
erc-am 4 7
Psc-cP 2 2
PrImÀrIes 2

erc - am 7 7
junts 3 3
aps cuP-amunt 2 2
Psc - cP 1 1
cs 0
VoX 0

xavier SanteSmaSSeS
❘ cervera ❘ Una pancarta amb el 
lema “Junts x 155. El pacte de la 
vergonya” i la meitat de la sala 
de plens amb la samarreta “Stop 
155”. Aquesta va ser la rebuda 
que van veure ahir els 13 edils 
de la Paeria a l’entrar a la sala 
de plens. Després d’asseure’s, 
també els edils d’ERC es van 
posar la samarreta “Stop 155”. 
La tensió estava servida. Tal 
com va anunciar ahir SEGRE, 
JuntsxCervera va obtenir els 
7 edils que els donen la majo-
ria amb el suport del PSC i de 
Solucions i Futur (SiF). ERC, la 
força majoritària a Cervera amb 
4 edils, va obtenir al final el su-
port de la CUP, que inicialment 
van dir que no donarien. Amb 
tot, es van quedar amb 6 edils. 

El mateix alcaldable d’ERC, 
Joan Santacana, va entregar la 
vara d’alcalde a Ramon Augé, 
que va manifestar que el seu 
objectiu era “donar continuï-
tat al treball realitzat per Ra-
mon Royes”, i va afegir: “Des 
de l’equip de govern també 
defensarem els presos polítics 
malgrat governar amb el PSC.” 

La resta de formacions van de-
dicar gairebé tota la presentació 
a criticar o a defensar el pacte de 
Cervera. Així, Joan Santacana 
referint-se a Augé va manifestar 
que “vas anunciar a la campa-
nya que no pactaries amb les 
forces que van donar suport al 
155. Has enganyat la gent que 
et va votar”. Per la seua part, 
el portaveu del PSC, Raimon 
Fusté, va dir entre esbroncades 
que “el PSC governarà Espanya 

amb el suport d’ERC. Pel que 
veiem ara a la sala de plens, la 
gent d’ERC de Cervera s’ho han 
de fer mirar”. 

Per la seua part, per a Joan 
Prat de SiF, “el que ha passat 
avui marcarà el mandat i em 
provoca desencant”. Va afegir 
que “en democràcia guanyen 
les majories. Ramon Augé ha 
aconseguit la majoria i serà un 
bon alcalde”. Finalment, Mireia 
Brandon de la CUP va ser l’úni-

ca que va dedicar el seu parla-
ment a expressar el seu projecte: 
“Som aquí per fer política muni-
cipal i de país”, i només una part 
a criticar el pacte de Cervera 
dient que Augé “va manifestar 
en campanya que portava els 
presos i exiliats al cap i al cor. 
Es va oblidar de dir que portava 
la cadira al cul”. S’ha de desta-
car que l’edil d’ERC Meritxell 
Ramon és amb 20 anys la més 
jove que ha tingut mai Cervera.

Joan Santacana i els edils d’erC amb samarretes contra el 155. al centre, l’alcalde ramon augé.

x. santesmasses

Ple tens a Cervera per donar la    
majoria per governar a Junts
Pancartes i samarretes en contra del 155 entre el públic i entre els edils d’ERC/MES

Cervera
13 reGIDors 2019 2015
erc-mes-am 4 2
junts 3 4
cuP-amunt 2 1
sIF-FIc 2 1
Psc-cP 2 1
PP 0 1
Inse 0 1
me-IcV-I 0 2
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fraga
17 reGIDors 2019 2015

Carmen Costa, 
del PP, primera 
dona alcaldessa 
de Fraga
Governarà en minoria

❘ fraga ❘ Carmen Costa (PP) 
es va convertir ahir en la pri-
mera dona alcaldessa de Fra-
ga. Per a la seua investidura, 
Costa va comptar el suport 
dels 8 edils del PP i de l’úni-
ca regidora del PAR, Veró-
nica Alins, que va justificar 
la seua decisió basant-se en 
el “respecte” a l’opció triada 
per la majoria dels veïns de 
Fraga.

La primera edil opta per 
governar en minoria, encara 
que donant cabuda a la resta 
de formacions de la capital 
del Baix Cinca, a les quals 
va estendre la mà per treba-
llar “pel futur i avenir” de la 
ciutat, segons l’Heraldo de 
Aragón. Costa va assegurar 
ser una fèrria defensora “del 
consens i el diàleg davant la 
crispació” i va fer una crida 
a la unitat. Per aquesta raó, 
l’alcaldessa va demanar a la 
resta de regidors de l’ajun-
tament “lleialtat, treball i 
esforç, el mateix que rebreu 
de part meua, a fi de treballar 
units per la nostra ciutat”.

❘ les borges ❘ Enric Mir (JxCat) va 
ser investit ahir alcalde de les 
Borges per tercera vegada. Mir 
va obtenir majoria absoluta el 
26-M per segona volta conse-
cutiva, una cosa fins ara inèdita 

al municipi. Els 6 regidors de 
Borges per la República-Som 
Primàries van votar el seu can-
didat, Josep Ramon Farran. 
Després de la presa de posses-
sió, Mir va oferir “mà estesa” a 
l’oposició i va parlar de “l’ho-
nestedat com a forma de govern 
i de defensa dels valors com la 
llibertat i la dignitat del poble de 
Catalunya”. “Hem aconseguit 
entre tots optimitzar el nivell de 
funcionament de la casa i enviar 
una imatge i un missatge posi-

tiu de les Borges, que ens per-
met afrontar aquest mandat en 
molt bones condicions i expec-
tatives, guanyant equipaments 
esportius, culturals i lúdics”, va 
assegurar Mir. El govern estarà 
format per l’alcalde, Núria Pa-
lau, Jordi Ribalta, Maria Fusté, 
Daniel Not, Ariadna Salla i Ma-
ricel Viladoms. A l’oposició hi 
haurà Farran, Eugènia Porque-
res, Salvador Noguera, Enric 
Cañero, Montse Casals i Marta 
Urgell.

enric Mir, amb la vara d’alcalde i acompanyat pels regidors de l’ajuntament de les Borges.

a.l.b.b.

Mir, alcalde de les Borges per tercera 
vegada amb la segona majoria absoluta
Ofereix “mà estesa” a l’oposició i defensa “la llibertat i dignitat de Catalunya”

leS BorgeS BlanqueS
13 reGIDors 2019 2015
jxcat - junts 7 8
Bxrep - am 6 0
cxlB- cP 0 0
erc 0 4
cuP 0 1

juneda
11 reGIDors 2019 2015

arBeca
11 reGIDors 2019 2015

Majoria absoluta i 
una nova variant

ERC aposta per 4 
anys de consens

❘ juneDa ❘ Antoni Villas (Jx-
Cat) va revalidar la majoria 
absoluta per a un nou man-
dat que tindrà com a prioritat 
construir una nova variant al 
nord de la localitat per evi-
tar camions i tractors a l’in-
terior del nucli urbà i altres 
obres, com ampliar l’escola 
de música.

❘ arbeca ❘ L’alcalde d’Arbeca, 
Sergi Pelegrí (ERC), gover-
narà en minoria i aposta per 
4 anys de consens. Pelegrí 
va apuntar que “les 3 for-
macions tenim punts molt 
semblants en els nostres pro-
grames”. Els socialistes van 
votar el seu candidat, el fins 
ara alcalde Joan Simó.

PP 8 6
Psoe 4 7
cXF 2 1
cs 1 1
PoDem equo 1 1
Par 1 1
cF 0
cHa 0

jxcat - junts 6 6
jxj - am 3 4
jst 1
Psc - cP 1 1

ea - am 5 2
cxa - cP 4 6
jxcat - junts 2 3

ramon oromí

Tornabous ■ Governarà en minoria Poble Viu, llista vinculada 
a la CUP. Aquest partit governarà també el consistori de Cava.

Gimenells ■ Emma Solans (Som Poble) va ser investida ahir 
alcaldessa de Gimenells. Dante Pérez (PP) queda a l’oposició.

redacció / Segre tàrrega
❘ lleiDa ❘ L’alcaldia d’alguns muni-
cipis no es va decidir fins al ple 
d’investidura. Eren localitats 
on cap força política no tenia 
majoria absoluta i on hi ha hagut 
aliances in extremis o governs 
en minoria. A la Granadella, 
la cap de llista de JxCat, Elena 
Llauradó, va ser investida al-
caldessa amb els vots dels set 
regidors del consistori. Va rebre 
el suport dels dos edils del seu 
grup, els dos d’Alternativa So-
cial i els tres d’ERC, la formació 
més votada i que fins ara gover-
nava en solitari. El ja exalcalde, 
Carles Gibert, va explicar que 
van donar suport a Llauradó al 
valorar que JxCat i Alternativa 
Social anaven a pactar. En lloc 
d’un acord a dos, els republicans 
van renunciar a la investidura 
i van oferir un govern unitari.

A l’Albagés, els set edils del 
consistori van elegir alcalde Víc-

tor Masip, candidat de la llista 
independent Activem l’Albagés, 
la més votada amb tres edils. 
Tanmateix, el suport dels regi-
dors d’ERC, JxCat i PSC no su-
posa en aquest cas una aliança 
per governar junts. Els indepen-

dents dirigiran el consistori en 
minoria.

A Alins, el número u de la 
llista independent Endavant 
Vallferrera, Manel Pérez, go-
vernarà en minoria amb tres 
edils. Ho farà com a cap de la 
candidatura més votada, mentre 
que JxCat i ERC es van votar a 
si mateixos. Un edil de JxCat es 
va abstenir en lloc de votar el 
seu candidat, el fins ara alcal-
de Josep Maria Lladós i aquest, 
al seu torn, va anunciar la seua 
dimissió.

A Tornabous, la CUP va 
aconseguir la primera alcaldia 
a l’Urgell amb Poble Viu-Al-
ternativa Municipalista, mar-
ca blanca del partit. L’alcalde 
serà David Vilaró i governarà 
en minoria amb 3 dels 7 edils 
del consistori. Va ser investit 
amb el suport dels dos edils de 
JxCat, mentre que ERC va votar 
el seu cap de llista, Albert Orno.

Plens amb suspens, acords  
‘in extremis’ i governs en minoria
A la Granadella, l’Albagés, Tornabous, el Palau i Alins

leS clauS

Independents del Solsonès
z  el  candidat independent 
d’olius, antoni marqués, i el 
d’odèn, Pere Vilaginés, van ser 
reelegits amb suport d’erc i jx-
cat queda a l’oposició.

Relleu al Palau
z francesc balcells (erc-am) és 
alcalde amb 6 vots i jxcat, llis-
ta més votada amb montserrat 
meseguer al capdavant, farà 
oposició amb 5 vots. balsells va 
tenir el suport d’units pel Palau.
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Castelló de Farfanya ■ Omar Noumri (ERC) és el primer alcalde d’origen àrab de Lleida, Catalunya 
i Espanya, a excepció de Melilla. Noumri, al centre de la imatge, va aconseguir 5 dels 7 regidors.

impuls alt àneu ajuntament De la vansa x.s.

a.t.

Alt Àneu ■ Impuls Alt Àneu governarà amb suport de 
Fem Municipi. Llistes independents del Pallars Sobirà 
han aconseguit l’alcaldia de Sort, Alins i Baix Ballars.

La Vansa i Fórnols ■ Josep Camps, alcalde de la Vansa 
i Fórnols des de l’any 2007, va ser reelegit ahir per a 
un nou mandat al capdavant de l’ajuntament.

Montornès ■ Montornès, el poble més petit de la Se-
garra, és l’únic de la comarca on governarà el PSC amb 
l’històric sindicalista Dionís Oña al capdavant.

Torrefarrera ■ Jordi Latorre va ser reelegit alcalde, amb un ple que té majoria de 
dones. Al Segrià, Sandra Marco (ERC) és la primera alcaldessa de Soses.

Belianes ■ Belianes es va convertir ahir en l’únic ajuntament de Lleida format 
només per dones amb Carme Culleré d’alcaldessa (tercera per l’esquerra) i 

a.a.

Agramunt ■ Bernat Solé (ERC), que va ser reelegit alcalde d’Agramunt, amb els 
membres del nou ajuntament. Solé va revalidar la majoria absoluta el 26-M.
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jorDi navarra/twitter

El Palau d’Anglesola ■ Francesc Balsells (AM-
ERC) relleva a l’alcaldia Montserrat Messeguer 
(JxCat) gràcies al suport d’Units pel Palau.

Bellpuig ■ Jordi Estiarte (ERC) és el nou alcalde 
d’aquesta localitat. Els republicans van tancar un 
acord de governabilitat amb la CUP.

Sant Esteve de la Sarga ■ El ple d’investidura de Sant Esteve de la Sarga es va celebrar en una carpa 
perquè l’ajuntament no té seu. Jordi Navarra, d’Esquerra Republicana, continuarà com a alcalde.

firma

amb una candidatura vinculada a ERC. A la imatge, totes les regidores del 
consistori menys Maria Rosa Guasch, que no va poder assistir al ple.

cfarre
Resaltado
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agèncieS
❘ barcelona ❘ La candidata de Bar-
celona en Comú a la reelecció 
com a alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, va revalidar ahir 
el seu càrrec a l’obtenir just 21 
vots, la majoria del consell mu-
nicipal barceloní, format per 41 
regidors. Va aconseguir arra-
bassar el govern al republicà 
Ernest Maragall, gràcies al su-
port del PSC i Manuel Valls i els 
seus afins. L’acabada d’investir, 
novament, alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, es va com-
prometre a governar per a tots 
els barcelonins i va garantir en 
el ple d’investidura que no serà 
una “alcaldessa independentista 
ni anitiindependentista”, mal-
grat que va dir que el grup mu-
nicipal de Barcelona en Comú 
proposarà reposar la pancarta 
amb el llaç groc a la façana de 
l’ajuntament, en solidaritat amb 
els presos. En aquest sentit, Co-
lau va lamentar que el regidor 
electe de JxCat Joaquim Forn 
hagués de tornar a la presó des-
prés del ple d’investidura.

A la tradicional recepció del 
president de la Generalitat a la 
nova alcaldessa i els regidors 
de l’ajuntament de Barcelona 
després de constituir-se el nou 
consistori, Quim Torra va instar 
els regidors a defensar els drets 

barcelona
57 ReGIDoRs 2019 2015
eRc+Bcn-noVa-am 10 5
Bcn en comÚ-ecG 10 11
Psc-cP 8 4
Bcn canvi-cs 6 5
junts 5 10
PP 2 3
cpgm Bcn-amunt 0 3
BcaP-PRImÀRIes 0
Vox 0

ernest Maragall mira a ada colau i Jaume collboni mentre Manuel Valls somriu a l’haver impedit que erc governi a barcelona.

efe

i llibertats “inclòs el dret d’au-
todeterminació”. El candidat 
de BCN Pel Canvi-Cs, Manu-
el Valls, va negar la salutació 
a Torra, mentre que els dos re-
gidors del PP, Josep Bou i Ós-
car Ramírez, ni van assistir a 
la recepció.

Mobilització al carrer
La Guàrdia Urbana de Barce-

lona va xifrar en unes 2.300 les 
persones que van seguir el ple 

d’investidura de l’ajuntament de 
Barcelona des de la plaça Sant 
Jaume. 

La majoria dels concentrats 
portaven pancartes per dema-
nar la llibertat dels polítics so-
biranistes i d’altres protestaven 
contra Colau mitjançant pan-
cartes i crits com “Ada Colau 
és un frau”, especialment en el 
moment en què va ser investida, 
com es va poder veure per una 
pantalla gegant.

Ada Colau desbanca Maragall amb els vots 
del PSC i Valls al sumar majoria absoluta
Diu que no serà alcaldessa independentista ni anitiindependentista i proposa reposar el llaç groc

JxCat i ERC a Manresa es 
reparteixen el poder
❘ manresa ❘ Valentí Junyent 
(JxCat) va ser ahir reelegit 
alcalde de Manresa. Osten-
tarà el càrrec durant un any, 
mentre que Marc Aloy (ERC) 
serà alcalde els tres últims de 
la legislatura.

El sobiranisme aparta el 
PSC a Vilanova i la Geltrú
❘ vilanova ❘ Esquerra va acon-
seguir el compromís in ex-
tremis de Capgirem-CUP 
i JxCat per investir la seua 
candidata, Olga Arnau, nova 
alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú i desbancar el PSC.

La CUP recupera 
l’alcaldia de Berga
❘ berga ❘ Montse Venturós 
(CUP) ha recuperat la vara 
d’alcaldessa de Berga. Des-
prés de ser inhabilitada mig 
any, va rebre el suport dels 
vuit regidors que va obtenir 
la CUP. JxBerga i ERC van 
votar els seus candidats i el 
PSC es va abstenir.

Sant Vivenç dels Horts, 
en mans socialistes
❘ sant vicenç Dels Horts ❘ El so-
cialista Miguel Comino és 
alcalde de Sant Vicenç dels 
Horts, on fa quatre anys Ori-
ol Junqueras va arrasar.

Alcaldessa republicana 
gràcies al PSC i la CUP
❘ sant cugat ❘ La republicana 
Mireia Ingla és la nova al-
caldessa de Sant Cugat del 
Vallès. ERC-MES ha arribat 
a un acord amb PSC i CUP i 
han trencat amb 32 anys de 
governs convergents.

L’exsocialista Ballart 
repeteix a Terrassa
❘ terrassa ❘ L’exsocialista Jor-
di Ballart va obtenir majoria 
absoluta amb els deu vots del 
seu nou partit, Tot per Ter-
rassa, i els cinc d’ERC. Recu-
pera la vara d’alcalde després 
de dimitir i deixar el PSC en 
protesta pel 155.

Majoria absoluta de 
Marín a l’Hospitalet
❘ l’Hospitalet ❘ La socialista Nu-
ria Marín ha estat reelegida 
alcaldessa de l’Hospitalet 
de Llobregat amb la majoria 
absoluta obtinguda el 26 de 
maig i que va perdre el 2011.

Pacte d’esquerres per 
liderar Castelldefels
❘ castellDefels ❘ La socialista 
Maria Miranda és l’alcaldes-
sa de Castelldefels amb el su-
port de Movem En Comú Po-
dem i ERC. El popular Manu 
Reyes, guanyador el 26-M, 
torna a l’oposició.

acn

Joaquim Forn, en la seua intervenció en el ple barceloní. Poc després, era traslladat a la presó.
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tarragona
27 ReGIDoRs 2019 2015
Psc-cP 7 9
eRc-mes-am 7 4
cs 4 4
junts 3 3
ecP-tGn-ecG 2 1
cuP-amunt 2 2
PP 2 4

girona
27 ReGIDoRs 2019 2015
jxcat-junts 9 10
GGI - amunt 6 4
Psc-cP 6 4
eRc-am 4 4
cs 2 2
GecP-ecG 0 0
PP 0 1

❘ girona ❘ Ple de constitució sen-
se sorpreses a l’ajuntament de 
Girona. Marta Madrenas va 
ser investida alcaldessa no-
més amb els vots de JxCat, 
perquè la resta de grups van 
votar els seus caps de llista. 
Madrenas inicia així mandat 
en minoria (amb nou regidors 
dels 27 que té el ple) davant 
de la falta d’acord per formar 
govern alternatiu entre Gua-
nyem Girona, ERC i el PSC. 
L’alcaldessa, que revalida el 
càrrec –ara després de ser cap 
de llista– va trencar el silenci 

Madrenas, alcaldessa en minoria 
per la falta d’acord de govern

Marta Madrenas té 9 dels 27 regidors de girona.

ajuntament De girona

dels últims dies a l’assegurar  
que imposant-se com a llista 
més votada és “la millor ma-
nera de no trair l’esperit de-
mocràtic”. En el seu discurs 
va tenir paraules de record 

per a Carles Puigdemont i va 
admetre que inicia un mandat 
“complex”. Va allargar també 
la mà a la resta de grups muni-
cipals per tal de buscar “diàleg 
i consensos”.

Tarragona té el seu primer 
alcalde independentista
El republicà Ricomà obté la vara amb el suport de CUP, Junts i 
En Comú || Ballesteros, desbancat després de dotze anys

el nou alcalde de tarragona, Pau ricomà, amb el sortint, Josep Fèlix Ballesteros, ahir.

acn

agèncieS
❘ tarragona ❘ L’ajuntament de 
Tarragona té des d’aquest dis-
sabte el primer alcalde inde-
pendentista de la seua història 
des de la restauració democrà-
tica, Pau Ricomà, d’ERC, que 

substitueix en el càrrec el soci-
alista Josep Fèlix Ballesteros, 
que ha estat en el càrrec durant 
dotze anys. Ricomà ha arribat 
a l’alcaldia gràcies als suports 
de la CUP, Junts per Tarragona 
i En Comú Podem, al sumar 14 
dels 27 regidors que formen el 
ple tarragoní. Aquesta última 
formació formarà part del go-
vern municipal al costat dels 
republicans.

En les seues primeres parau-
les com a alcalde, Pau Ricomà 
va fer referència als polítics 
presos per la causa del procés 
i va assegurar que “no és ac-

ceptable tenir representants 
del poble com a presos polí-
tics”. L’acte d’investidura va 
reunir nombrosos ciutadans a 
la seu de l’ajuntament de Tar-
ragona a la plaça de la Font, 
entre els quals hi havia el vi-
cepresident del Govern i con-
seller d’Economia, el republicà 
Pere Aragonès.

Pau Ricomà va prometre lle-
ialtat a la Constitució espanyo-
la i al Rei per imperatiu legal 
i complir les obligacions com 
a alcalde “per un gran amor 
a Tarragona, a la seua gent i a 
Catalunya”.

Un acord d’esquerres frena Albiol a Badalona
❘ baDalona ❘ Àlex Pastor (PSC) continuarà sent alcalde de Badalona, 
arran de l’acord in extremis d’esquerres. L’enroc de les negociacions 
amb Dolors Sabater (Guanyem-ERC) es va superar ahir mateix i 
va deixar Xavier García Albiol (PP) sense alcaldia.

Pere Granados governarà 
en minoria a Salou
❘ salou ❘ Pere Granados repeteix 
com a alcalde de Salou i de 
moment governarà en mino-
ria. El candidat de Sumem per 
Salou va guanyar les eleccions 
i va obtenir set regidors. Els 
socialistes tenen cinc edils, 
ERC i Cs, quatre cada partit, 
i l’últim és del PP.

Majoria absoluta d’ERC  
a Torredembarra
❘ torreDembarra ❘ Eduard Rovi-
ra (ERC) és l’alcalde de Tor-
redembarra gràcies a la majo-
ria absoluta que va aconseguir 
a les últimes eleccions i que li 
va permetre ahir ser investit 
en primera votació. PSC i Jx-
Cat no van presentar candidat 
i Cs va votar el seu.

Esquerra promet 
transformar Figueres
❘ figueres ❘ Agnès Lladó (ERC) 
és l’alcaldessa de Figueres amb 
el suport del PSC, Guanyem i 
Canviem Figueres. Va dir que, 
malgrat les dificultats, les qua-
tre forces han aconseguit su-
mar un pacte que prioritza un 
canvi a la ciutat i una “trans-
formació social”.

El republicà Viñas    
ofereix diàleg a Salt
❘ salt ❘ Jordi Viñas va ser ree-
legit alcalde de Salt (Girona) 
amb els set vots dels regidors 
d’ERC i oferint diàleg per a 
la legislatura que comença. 
Viñas té el suport dels set re-
gidors d’ERC. Cinc en té el 
PSC, quatre JxSalt, tres Vox i 
dos IPS-CUP.

Pacte de tots els colors a 
Sant Vicenç de Montalt
❘ sant Vicenç De montalt ❘ El líder 
del PSC a Sant Vicenç de Mon-
talt, Javier Sandoval, manté 
l’alcaldia de Sant Vicenç de 
Montalt gràcies al suport del 
PP (1 edil), Cs (1), la CUP (1) 
i els independents de 9SV (1). 
JxCat va ser el més votat amb 
4 regidors.

Camí Mendoza repeteix a 
l’alcaldia de Cambrils
❘  cambrils ❘  Camí Mendoza 
(ERC) ha estat investida alcal-
dessa de Cambrils per segona 
legislatura consecutiva gràcies 
al suport de Junts per Cam-
brils i Nou Moviment Ciutadà 
per Cambrils (NMC). A l’opo-
sició queden Ciutadans, PSC i 
Partit Popular.

ajuntament De baDalona

Tercera legislatura per a Pellicer al capdavant de Reus
❘ reus ❘ Carles Pellicer va ser investit ahir alcalde de Reus per terce-
ra legislatura consecutiva a l’haver obtingut el suport de la seua 
formació –Junts–, ERC i Ara Reus. Amb quinze vots va assolir la 
majoria absoluta en la primera votació.

acn
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pp 15 21
més madrid 19 20
psoe 8 9
Cs 11 7
VoX 4 -

El PP recupera Madrid gràcies 
al tripartit amb Vox i Cs
Almeida no aclareix el paper de la ultradreta al govern || Carmena 
li demana cuidar la democràcia que “tant va costar portar”

manuela Carmena entrega el bastó de comandament a José Luis martínez almeida.

efe

❘ maDriD ❘ El popular José Luis 
Martínez-Almeida es va con-
vertir ahir en el nou alcalde de 
Madrid, on governarà en coali-
ció amb Cs, gràcies a un pacte a 
què també van donar suport els 
quatre edils de Vox. Després de 

subscriure divendres a la nit 
un acord amb Begoña Villacís 
(Cs), que serà vicealcaldessa, 
el PP va aconseguir un pacte 
amb Vox de matinada, hores 
abans de constituir-se la nova 
corporació madrilenya i que 
Martínez-Almeida prengués 
el bastó de comandament de 
mans de l’alcaldessa sortint, 
Manuela Carmena, que deixa-
rà la seua acta demà dilluns. 
En el seu comiat, Carmena va 
fer un al·legat feminista i va de-
manar a Almeida que cuidi la 

democràcia que “tant va costar 
portar”. El PP ha subscrit un 
pacte programàtic de 80 me-
sures amb Cs, que a més obté 
la vicealcaldia, quatre àrees de 
Govern i nou districtes, mentre 
que amb Vox els populars han 
acordat 81 mesures més. El nou 
alcalde va aclarir que encara 
que han assolit un acord pro-
gramàtic amb Vox de cara al 
ple de constitució, encara no 
estan “tancades” les funcions 
que tindrà el grup de Javier Or-
tega Smith a l’ajuntament.

Caballero presumeix de 
majoria “absolutíssima”
❘ vigo ❘ Abel Caballero ha estat 
investit alcalde de Vigo per 
quarta vegada consecutiva 
en un ple sense sorpreses, en 
el qual la seua candidatura 
va rebre el suport de 20 edils, 
davant l’únic edil del BNG, 
els dos de Marea de Vigo i 
els quatre regidors del PP. Va 
ser el mateix regidor, com a 
president de la mesa d’edat, 
el que va proclamar el re-
sultat de la votació: “Queda 
elegit alcalde de Vigo Abel 
Caballero Álvarez, per ma-
joria absolutíssima.”

Pamplona, en mans  
dels conservadors
❘ pamplona ❘ El candidat de la 
plataforma Navarra Suma 
(UPN, PP i Ciutadans), En-
rique Maya, és des d’aquest 
dissabte l’alcalde de Pam-
plona al rebre en el ple de 
constitució de l’ajuntament 
els únics vots del seu grup, 
mentre que EH Bildu i PSN 
es van votar a si mateixos 
i Geroa Bai, la formació 
abertzale.

Polèmica i denúncies  
de “traïdor” a Melilla
❘ melilla ❘ Juan José Imbroda 
va titllar el seu successor al 
càrrec, Eduardo de Castro 
(Cs), de “traïdor” i “poca-
vergonya” per no haver res-
pectat l’acord estatal entre 
el PP i Ciutadans perquè el 
mateix Imbroda continués 
de president.

‘Kichi’ se centrarà en la 
defensa de les llibertats
❘ caDis ❘ José María González 
Kichi (Endavant Cadis) va 
ser investit alcalde per lide-
rar la llista més votada i es va 
comprometre a aconseguir 
més quotes de llibertat per 
als gaditans.

Compromís reté la 
capital valenciana
❘ valència ❘ Joan Ribó (Com-
promís) repeteix com a al-
calde de València amb el su-
port dels vots dels regidors 
del PSPV-PSOE, amb el qual 
negocia un govern de coali-
ció que encara es troba en 
fase de negociació.

El PNB liderarà les tres 
capitals basques
❘ bilbao ❘ El PNB governarà 
en 122 municipis dels 251 
d’Euskadi, mentre que EH 
Bildu gestionarà 83 ajunta-
ments, el PSOE serà al capda-
vant d’onze alcaldies, i el PP 
aconsegueix únicament dos 
consistoris, a Àlaba. El PNB 
governarà les tres capitals 
basques.

El PSOE guanya Tenerife 
per dos edils de Cs
❘ santa cruz De tenerife ❘ Ciuta-
dans va anunciar ahir que ha 
obert expedient d’expulsió a 
dos regidors de la seua for-
mació a Santa Cruz de Te-
nerife on van donar suport 
i van fer alcaldessa la soci-
alista Patricia Hernández 
“per no acatar l’ordre” do-
nada pels òrgans executius 
de la formació taronja. Els 
dos edils van votar Hernán-
dez, que ha arrabassat l’alcal-
dia de la capital tinerfenya 
a Coalició Canària, partit 
que, amb diferents sigles, 
ha governat la ciutat durant 
40 anys.

efe

L’alcalde de Bilbao.

efe

Joan ribó.

efe

Alcalde socialista per sorpresa a Burgos ■ El PSOE ha arrabassat 
Burgos al PP i l’alcalde serà Daniel de la Rosa, que ahir va acon-
seguir ser investit després que Vox es desmarqués del pacte amb 
el PP i Cs que anava a donar el govern al partit d’Albert Rivera.

efe

azcón recull la vara de Saragossa de mans d’un edil de Vox.

Un vot en blanc imprevist dóna  
al PSOE l’alcaldia d’Osca
❘ saragossa ❘ El PP va aconseguir 
ahir les alcaldies de Saragossa 
i Terol, i el PSOE la d’Osca per 
un vot blanc anònim que Vox 
i Ciutadans van assegurar no 
haver emès i va fer esclatar el 
pacte per a la governabilitat 
de les tres capitals aragoneses 
assolit per les tres formacions 

conservadores. A Saragossa 
va ser investit el popular Jor-
ge Azcón, mentre que a Terol 
va obtenir la vara de coman-
dament la seua coreligionària 
Emma Buj. A més, a Osca el 
socialista Luis Felipe va deixar 
per sorpresa Ana Alós (PP) fo-
ra del govern.
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Nou lleidatanes assassinades en 15 
anys per parelles o exparelles.

p. 25
Vilaller cobrarà 36.000 euros
per les línies de Red Eléctrica.

p. 27

maría molina

Lleida lidera el rànquing de 
turisme familiar a Catalu-
nya pel que fa a empreses, 

tant allotjaments com firmes 
d’activitats d’aventura i relaci-
onades amb la naturalesa i la 
cultura. Si a Barcelona són di-
vuit les que han participat en les 
iniciatives organitzades sota les 
diferents marques amb la distin-
ció DTF (Destinació de Turisme 
Familiar), a Girona van ser 31, 
a Tarragona 33 i a Lleida 35, se-
gons les dades de la Generalitat 
del 2018. 

Cal tenir en compte que 
aquesta trentena són negocis 
dins de la marca Natura i Mun-
tanya en Família, que fins l’any 
passat sols contemplava destina-
cions a la Vall de Boí i les Valls 
d’Àneu, encara que aquest 2019 
s’ha inaugurat la destinació Pi-
rineus-Noguera Pallaresa, que 
reuneix uns altres quaranta-cinc 
establiments i empreses als mu-
nicipis de Sort, Rialp, Soriogue-
ra, Llavorsí i Baix Pallars. 

En total, són més de vuitanta 

entre establiments, com hotels, 
aparthotels, pensions, hostals 
i albergs, més d’una dotzena 
d’empreses d’esports d’aven-
tura, organismes turístics (la 
majoria ajuntaments), serveis 
turístics, culturals, de gastro-
nomia i fauna del Pirineu, als 
quals s’ha de sumar iniciatives 
a l’Alt Urgell i el Solsonès que 
també tenen aquesta distinció, 
segons les xifres del Patronat de 
Turisme de Lleida.

La conselleria d’Empresa, a 
través de l’Agència Catalana de 
Turisme, és la que concedeix 
aquest distintiu als negocis que 
ofereixen durant tot l’any im-
portants avantatges a les famí-
lies amb nens fins als 12 anys, 
com per exemple dos nits a preu 
d’una i rebaixes de fins al 50% 
en algunes activitats que poden 
ser fins i tot gratuïtes. 

Les destinacions certifica-
des amb els esmentats segells 
destaquen per la seua qualitat 
i pel seu posicionament a favor 
del client familiar. Així, han de 
complir una sèrie de requisits 
que en el cas de les destinacions 

turiSme familiar
La Generalitat xifra en  
4.000 milions els beneficis 
que genera a Catalunya i 
suposa el 45% de visitants

territori promoció

Lleida, líder en turisme familiar
La Vall de Boí, les Valls d’Àneu i Pirineu-Noguera Pallaresa són les destinacions catalogades pel 
Govern que engloben prop de 80 allotjaments, activitats i municipis amb aquest segell || Supera 
Girona, Tarragona i Barcelona, segons les dades de l’Empresa, que atorga aquesta marca

sEGRE
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Zoo i centre d’exhibició a Odèn

Estació d’esquí de Port Ainé

Parc aquàtic a la Seu d’Urgell

Tren dels Llacs a la Pobla de Segur

n És un centre d’exhibició 
d’aus rapinyaires que és al-
hora centre d’educació am-
biental on els visitants poden 
contemplar de prop una qua-
rantena d’animals autòctons, 

bàsicament ocells, però també 
mamífers com la guineu o la 
marta. Està pensat per a famí-
lies i escoles i és un exemple 
d’una iniciativa privada amb 
aquest segell.

n El complex de FGC ofereix 
un ampli ventall d’activitats 
esportives i lúdiques d’alta 
muntanya, moltes de les quals 
dirigides a un públic familiar. 
Es pot descobrir l’entorn gau-

dint de la naturalesa amb la 
ruta del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, prèvia reserva. A l’es-
tiu es pot disfrutar del sende-
risme o el miniparc d’aventura 
entre els arbres.

n Ofereix una sèrie de paquets 
turístics, molts d’aptes per al 
públic infantil, que combinen 
el ràfting i el piragüisme amb 
rutes ciclistes per l’Alt Urgell i 
el Parc Natutral del Cadí Moi-

xeró. A més a més, proposa 
forfets d’aventura de ràfting, 
caiac o hidrotrineu, entre 
d’altres activitats, així com 
passejades pel canal d’aigües 
tranquil·les.

n Orientat específicament a 
les famílies i als amants del 
tren i de la naturalesa en es-
tat pur. El servei, que funciona 
des de l’abril fins a primers de 
novembre, ofereix un paisatge 

singular i múltiples possibi-
litats lúdiques i gastronòmi-
ques per als visitants al llarg 
del trajecte per les comarques 
del Segrià, la Noguera i el Pa-
llars Jussà.

equipamentS certificatS amb el Segell de turiSme familiar

d’interior és disposar, com a mí-
nim, d’un recurs natural. A més, 
els establiments han de comptar 
amb mesures específiques per 
a nens amb una oferta lúdica 
dirigida als més petits.

Les Valls d’Àneu (amb la ma-
joria d’institucions, allotjaments 
i empreses dels municipis d’Es-
terri, la Guingueta, Alt Àneu i 
Espot) va ser el 2013 la primera 

destinació d’interior de Catalu-
nya que va obtenir el segell Na-
tura i Muntanya en Família, al 
qual després es va sumar la Vall 
de Boí i aquest any Pirineu-No-
guera Pallaresa, que integra 65 
nuclis de població a les valls de 
Baiasca, Romadriu, Àssua, Si-
arb i Ancs, entre altres.

Són destinacions familiars 
parcs naturals com Aigües-

tortes, Alt Pirineu i Aran, la 
reserva de Boumort, museus 
i estacions d’esquí com la de 
Boí o Port Ainé, poblats medi-
evals, centres d’interpretació, 
empreses d’aventura, de pesca, 
reserves de fauna, el Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec i una 
llista d’establiments d’hostaleria 
i restauració, així com iniciati-
ves públiques per a la promoció 

d’infraestruturas com és el cas 
del tren de la Pobla, entre altres 
molts negocis. 

S’ha de recordar que el cap 
de setmana passat es va cele-
brar l’experiència Catalunya. 
Hola Família, amb més de 200 
activitats. Segons la conselleria 
d’Empresa, el 2017 el turisme 
familiar va generar prop de 
4.000 milions d’euros.

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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L’allau de pedres va provocar llargues cues i es va donar pas alternatiu al congost a través de la Clua i Castellnou del Montsec.

j.n

p. rodeLLar / x. rodríguez
❘ lleiDa ❘ Una allau de pedres va 
sepultar ahir al matí la principal 
carretera d’accés al congost de 
Mont-rebei. L’allau es va pro-
duir cap a les 10 del matí i fins 
al lloc dels fets es va traslladar 
una patrulla dels Mossos d’Es-
quadra. No es van haver de la-
mentar ferits, encara que fonts 
properes als fets asseguren que 
un cotxe es va quedar a pocs 
centímetres de veure’s atrapat 
per les pedres. Durant la tarda, 
experts de l’Institut Cartogràfc 
i Geològic es van desplaçar fins 
a la zona per certificar el risc de 

més allaus a la muntanya. “Això 
és inadmissible”, es lamentava 
ahir l’alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga, Jordi Navarra. “Des 
de diversos estaments promo-
cionen el congost com un dels 
principals atractius turístics de 
Catalunya i tanmateix no fan 
res per millorar una situació 
que cada vegada va a pitjor”, 
va explicar Navarra. A més, 
l’alcalde va fer una crida ur-
gent tant a la Diputació de Llei-
da com a la Generalitat perquè 
es facin càrrec de la titularitat 
d’aquesta carretera (LV-9124) o 
almenys del seu manteniment, 

ja que “la gent ve aquí i sense 
saber-ho es juga la vida i estem 
desemparats”.

L’incident va provocar llar-
gues cues i es va donar pas al-
ternatiu a través de la Clua i 
Castellnou del Montsec. 

Val a recordar que aquest lloc 

rep una afluència de turistes 
propera a les 100.000 visites a 
l’any. Es preveu que fins d’aquí 
a tres o quatre dies no es proce-
deixi a netejar la zona per risc 
que es produeixin més despre-
niments i perquè la maquinària 
necessària pugui accedir a la zo-
na sense problemes.

Fa poc menys d’un mes, 
l’ajuntament de Sant Esteve de 
la Sarga va adjudicar els primers 
treballs per evitar que es pro-
dueixin més despreniments de 
pedres en els quatre punts amb 
un major risc geològic de la car-
retera afectada.

Una allau de pedres sepulta la 
carretera d’accés a Mont-rebei
L’incident es va produir al matí i no hi va haver ferits || L’alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga, Jordi Navarra, lamenta que no es posi fi a aquesta situació

successos espais naturals

neteja
es preveu que tardin 3 o 4 
dies a retirar les pedres de 
la carretera per motius de 
logística i seguretat

La Vall de Boí 
tindrà un punt 
de càrrega de 
cotxes elèctrics

serveis

❘ la vall De boí ❘ La Vall de Boí 
instal·larà la setmana que 
ve un punt de càrrega de 
vehicles elèctrics. Segons 
va explicar el ja exalcalde 
Joan Perelada, s’habilita-
rà al costat de l’ajuntament 
d’aquest municipi de l’Alta 
Ribagorça i s’hi podran endo-
llar fins a dos vehicles alhora. 
A més, en mitja hora estarà 
ja carregat el vuitanta per 
cent de la bateria del vehi-
cle. Aquests carregadors se 
sumen als que Endesa preveu 
desplegar al Pont de Suert, 
que se situaran a peu de la 
carretera N-230. Al Pirineu 
hi ha una vintena d’aquests 
equipaments, encara que la 
major part es troben a les co-
marques del pla.

Estudiants 
reparen un  
camí del   
Pirineu

medi ambient

❘ el pont De suert ❘ Els alumnes 
del cicle formatiu de grau su-
perior de Forestals de l’ins-
titut del Pont de Suert han 
participat aquesta setmana 
en el manteniment del camí 
tradicional entre Montiberri 
i Viu de Llevata, que coinci-
deix amb el GR-3. 

En aquest sentit, el recor-
regut transcorre per la Cata-
lunya interior i enllaça el pla 
de Lleida i el Pirineu. Aquest 
projecte és fruit de la col·la-
boració entre l’institut i el 
consell de l’Alta Ribagorça, 
amb la voluntat d’aplicar els 
coneixements impartits en 
el mòdul de Gestió del Medi 
Natural a les necessitats de 
la comarca.

Un camió queda 
travessat a l’A-2  
a Bellpuig

trànsit

❘ bellpuig ❘ Un camió va quedar 
travessat ahir en un carril de 
l’autovia al terme municipal de 
Bellpuig al rebentar-li una roda 
posterior. L’incident va tenir lloc 
a les 11.10 quan el tràiler va fer 
la tisora enmig de la via i va xo-
car amb una tanca de la mitjana. 
El xòfer va resultar il·lès. D’altra 
banda, una persona va resultar 
ferida al bolcar amb el seu ve-
hicle a l’N-240 a Torregrossa. 
També va bolcar un turisme a 
la C-13 a Rialp. Vista del camió accidentat ahir a l’a-2 a Bellpuig.

n.D. agents rurals

Incendi agrícola a Os de Balaguer ■ Un foc va calcinar ahir 
1,12 hectàrees en un camp d’ametllers i oliveres abandonat a 
Os de Balaguer. A les Borges Blanques, van cremar uns palets 
a l’interior d’una nau situada al costat de l’N-240.

cfarre
Resaltado
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Tecnologia. Rècord de participació en la 
cinquena edició del World Robot Olympiad.

50
Música. El festival de música punk Kalikenyo 
Rock s’acomiada davant de 4.000 persones.

58

maRiOna KisKERi

redacció
❘ DuRRO ❘ El Pirineu va donar 
ahir el tret de sortida a una no-
va temporada de les festes del 
foc, les falles, un ritual col·lectiu 
d’arrels mil·lenàries que arri-
barà al punt àlgid la nit de Sant 
Joan i que arriben ja al quart 
any com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. Així mateix, a 
Maials es va celebrar la cinque-
na edició de l’Ancesa.

Les primeres falles van des-
cendir ahir a Durro. Van ser els 
nens els que van obrir la fes-
ta abans de donar el relleu als 
adults. Demà serà el torn de la 
Pobla de Segur, que coincidint 
amb la festivitat de la Mare de 
Déu de la Ribera congregarà 
més de 100 fallaires i pubilles.
Aquest serà el segon any en què 
aquesta tradicional festa comp-
tarà amb la presència de dones. 
A la Pobla la seguiran Senet el 
22 de juny i Alins, Arties, Boí, 
Casós, Isil, Les, el Pont de Suert 
i Vilaller el 23.

La temporada de falles a 
l’Alta Ribagorça, que acabarà 
el proper 27 de juliol a Llesp, 
compta aquest any amb una no-
vetat destacada. Aquesta edició 
s’estrena la senyalització dels 
camins que recorren les baixa-
des de les falles, des del faro on 
s’encenen a la muntanya, fins al 
lloc al qual arriben els fallaires 
en el descens al municipi. Ai-
xí mateix, el consell comarcal 
ha instal·lat plafons explicatius 
amb les singularitats de cada 
municipi, ja que la Ribagorça 
celebra nou tipus deferents de 
falles. Les dos iniciatives són 
perquè els turistes –se n’esperen 
més de 20.000– coneguin més 
detalls d’aquesta festa durant 
tot l’any i també amb la llum 
del dia. D’altra banda, a Sort 
també es va celebrar ahir el 
descens de les falles. En aquest 
cas, lluny de ser un acte tradi-
cional relacionat amb el foc, es 
tracta d’un acte reivindicatiu en 
contra de l’empresonament dels 
polítics catalans i va començar 
a celebrar-se l’any passat. Els 
veïns del poble esperen la bai-
xada amb un sopar popular que 
recapta fons per a la caixa de 
resistència.

En un altre ordre de coses, la 
Vall de Boí va demanar ahir a 
TV3 que el proper 31 de desem-
bre retransmeti les campanades 
de final d’any des de l’església 
romànica de Sant Joan de Boí 
per commemorar els vint anys 
des que la van declarar Patri-
moni Mundial.

ancesa a maials i falles a Durro
Amb el descens infantil es va donar el tret de sortida a la temporada de falles, que continuen demà 
a la Pobla de Segur || Desenes de persones en la cinquena edició de la festa jove

Tradicions Turisme

Treballs per pintar un gran mural commemoratiu a Maials.

a l’ancesa participen dotze associacions de joves.

maRiOna KisKERi

el vermut elèctric de l’ancesa.

n Desenes de persones van 
celebrar ahir a Maials la cin-
quena edició de la trobada 
musical itinerant Ancesa Jo-
ve. La iniciativa va comptar 
amb la participació de dot-
ze associacions de joves del 
Baix Segrià (Aitona, Sarroca 
de Lleida, Torres de Segre, 
Aspa, Alfés, Montoliu de 

Lleida, Llardecans, Albatàr-
rec, Almatret, Sunyer, Su-
danell i Seròs).  El certamen 
va comptar amb activitats i 
concerts entre els quals va 
destacar el del grup Itaca 
Band. Durant tot el dia, l’ar-
tista Llikutter va pintar un 
mural commemoratiu de la 
cinquena edició.

Èxit de la cinquena edició de la 
festa organitzada al Segrià

calendari

La Pobla de segur:  17 de juny

senet:  22 de juny

alins: 23 de juny

arties: 23 de juny

Boí: 23 de juny

casós: 23 de juny

isil: 23 de juny

Les: 23 de juny

el Pont de suert: 23 de juny

Vilaller: 23 de juny

Barruera:  29 de juny

València d’aneu: 29 de juny

eril la Vall: 6 de juliol

alós d’isil: 6 de juliol

Taüll: 19 de juliol

Llesp: 27 de juliol

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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