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redacció / Segre tàrrega
❘ lleiDa ❘ JxCat tempteja pac-
tar amb els socialistes en lloc 
d’ERC al consell del Pallars Jus-
sà, on les dos formacions han 
governat juntes el passat man-
dat. Les dos van confirmar ahir 
que la proposta dels republi-
cans són dos anys de presidèn-
cia i la segona vicepresidència 
per a Junts. Aquests, per la seua 
part, demanen invertir els ter-
mes del seu pacte de fa quatre 
anys i ocupar les posicions que 
ocupava fins ara ERC (la prime-
ra vicepresidència i la gerència 
del consell).

Els contactes entre JxCat i 
el PSC arriben després de la 
negativa a pactar amb els so-
cialistes a Tremp al·legant que 
es tractava d’un partit que va 
donar suport al 155. Ara, la ne-
gociació pel consell està sub-
jecta que els socialistes facin 
algun gest d’aproximació. Des 
de JxCat van citar com a exem-
ple mostrar solidaritat cap als 
líders independentistes presos i 
a l’estranger o pronunciar-se en 
defensa de l’escola catalana. Un 
eventual pacte entre aquests 
dos partits permetria a Junts 
mantenir la presidència del 
consell durant tot el mandat.

La decisió es troba en mans 
dels caps de llista a la comarca. 
També al Sobirà la decisió so-
bre la presidència serà col·lec-
tiva. En aquest cas, l’assemblea 

carles isús, dolors tella i rafael Panadés.

JxCat tempteja pactar amb el PSC 
en lloc d’ERC al consell del Jussà
Els republicans ofereixen compartir la presidència per reeditar el seu acord comarcal 
|| Al Sobirà, els regidors de Junts elegiran el president de la comarca

política eleccions municipals

o. F. / lleida televiSió
El pacte entre ERC i JxCat a Tremp 
va ser fàcil i lògic?
Les dos coses. Fàcil perquè ve-
nim de quatre anys de govern i 
dels 7 edils que hi havia al go-
vern, 5 repetim. Lògic perquè 
des del minut zero i en campa-
nya vam dir que no pactaríem 
de cap forma amb Compromís, 
el partit dels socialistes, men-
tre hi hagués presos polítics i 
exiliats.
Serà doncs el mateix equip però 
amb canvis de cadira?
Sí, esclar. Fa quatre anys va ser 
CiU qui va obtenir més regidors 
i aquesta vegada s’ha girat la 
truita. En cap moment no hi va 
haver discussió sobre qui havia 
de ser l’alcaldessa i qui havia de 
ser el primer tinent d’alcalde.
Com donaran visibilitat als 28 
pobles de Tremp?
El que ja es va fer fa quatre anys 
i ho tornarem a fer és que cada 
poble tindrà el seu representant 
escollit entre els veïns. Aques-
tes persones són les que vénen 
aquí, ens avisen si un fanal no 

va o ens diuen que hi ha un car-
rer on hi ha un forat.
Veu viable augmentar les fre-
qüències del tren de la Pobla?
Sí, i si no és viable ho haurà de 
ser, perquè el metro de Barcelo-

na també és deficitari i funciona 
cada dia, doncs el tren també. 
La gent ha de poder anar i tor-
nar el mateix dia. Jo crec que 
falten un parell de freqüències 
més.

Quins seran els eixos sobre els 
quals pivotarà el seu mandat?
Volem col·locar Tremp dins de 
la vegueria del Pirineu amb 
el pes que li correspon i pro-
mocionar la comarca. Primer 
hem d’ensenyar al món qui som 
i després reivindicar també que 
hi som.
L’escola de música va ser un 
dels projectes que van entrar 
en el debat electoral. Com està 
actualment?
El que hem de fer és buscar 
els fons per poder acabar-la. 
El plantejament que hi havia 
de l’escola als anys 2006-2007 
no és el mateix que hi ha ac-
tualment. Llavors les classes 
eren individuals i hi havia força 
departaments molt petits. En 
el moment en què la Genera-
litat deixa d’aportar una part 
molt important del finançament 
d’aquesta escola de música, es 
fa un replantejament i es fan 
classes col·lectives. S’han de re-
fer els plànols inicials i buscar 
el finançament per acabar-la i 
mantenir-la.

«Cada poble tindrà el seu representant»

acn

Pilar Cases
❘ alcalDessa De tremp  ❘

La primera alcaldessa de Tremp ha arribat al càrrec 
després d’un pacte entre ERC i JxCat, dos formacions 

que ja van compartir govern l’anterior mandat

eNtreviSta

n Castellserà ha apostat per 
un govern d’unitat entre Jx-
Cat i ERC. Junts té majoria 
amb 6 dels 7 regidors. No 
obstant això, el cap de llista 
i únic edil republicà, Jordi 
Ginesta, s’encarregarà de 
l’àrea d’Agricultura i serà 
present a les comissions es-
pecials de comptes i de de-
limitació municipal. L’alcal-
de, Marcel Pujol, va explicar 
que “encara que els resultats 
de les eleccions van ser molt 
clars, entenem que tots els 

edils hem de ser responsa-
bles d’alguna àrea”. Una de 
les novetats del proper man-
dat a Castellserà, que ahir 
va celebrar el seu primer ple 
extraordinari, és la creació 
d’una àrea de participació, 
compartida entre les edils 
Helena Laplana i Núria Bon-
compte. Castellserà va ser 
un dels municipis que van 
perdre regidors després del 
26-M per la pèrdua de po-
blació i va passar de 9 a 7 
edils.

L’únic edil d’ERC a Castellserà 
estarà al govern de JxCat

dels regidors electes de JxCat 
decidiran qui ocupa la presi-
dència. De moment, l’únic que 
s’ha postulat per ocupar el càr-
rec és el president en funcions, 
Carles Isús, encara que no es 
descarten altres candidatures. 

Al Pla d’Urgell, on JxCat té 
majoria absoluta, dos persones 
opten a la presidència: Rafa-
el Panadés, alcalde del Poal, 
i Dolors Tella, alcaldessa de 
Sidamon. 

Tampoc no està encara de-
cidida la presidència a l’Alta 
Ribagorça, on Junts també té 
majoria. D’altra banda, ERC va 
confirmar l’alcalde d’Algerri, 
Miquel Plensa, per presidir la 
Noguera (vegeu SEGRE d’ahir).

Bombers rescaten un 
home a Barruera
❘ barruera ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
en helicòpter ahir al matí 
un home a Barruera que no 
va poder baixar d’un refu-
gi muntanyós per haver-se 
torçat el turmell. L’avís de 
l’emergència es va produir 
a les 08.44.

Bolquen dos cotxes a 
Alfés i Foradada
❘ alfés ❘ Dos cotxes van bolcar 
ahir en sengles accidents a 
Alfés i Foradada per motius 
que es desconeixen i s’estan 
investigant. En tots dos ca-
sos es van traslladar fins al 
lloc dels fets tres dotacions 
dels Bombers de la Genera-
litat. No hi va haver ferits 
greus. Tant un sinistre com 
l’altre es van produir cap a 
les 11.45 hores.

Apaguen un    
contenidor a Cervera
❘ cervera ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van sufocar 
ahir un foc en un contenidor 
a Cervera situat a l’avinguda 
del Mil·lenari de Catalunya. 
L’avís es va produir pocs mi-
nuts després de les onze del 
migdia i fins al lloc dels fets 
es va traslladar una dotació. 
Es desconeix quin va poder 
ser l’origen del foc.

Agramunt remodela un 
pont sobre el riu Sió
❘ agramunt ❘ L’ajuntament 
d’Agramunt ha conclòs obres 
per remodelar el pont que 
connecta el passeig Mercè 
Ros i la plaça Fondandana. 
El consistori ha renovat les 
taules de fusta de terra, de-
teriorades pel pas del temps, 
i també ha millorat els acces-
sos a aquest pas elevat.

En marxa dissabte el 
telefèric de la Vall Fosca
❘ lleiDa ❘ El telefèric de la Vall 
Fosca començarà la tempo-
rada aquest dissabte dia 29 
i estarà en funcionament 
fins al proper 30 de setem-
bre. Aquest any s’estrenarà 
el recorregut fins a la Tor-
re de Capdella de l’autobús 
d’Aigüestortes. Durant la 
campanya del 2018, més de 
25.000 persones van pujar 
al telefèric.

Aitona i el Marroc 
intensifiquen relacions
❘ lleiDa ❘ L’alcaldessa d’Aito-
na, Rosa Pujol, es va reunir 
ahir amb la cònsol general 
del Marroc, Saloua Bichri. 
Pujol li va estendre la mà 
“per millorar la convivèn-
cia intercultural, fomentar 
la integració i superar les de-
sigualtats” i va avançar que 
treballaran en la definició 
d’activitats que serveixin per 
estrènyer llaços entre les dos 
comunitats.
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a La PÀGINa WEB DE RURaLCaT http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/agrometeo.dades Es POT CONsULTaR La PREDICCIÓ METEOROLÒGICa 
DEL sERVEI METEOROLÒGIC DE CaTaLUNYa PER aLs PRÒXIMs 8 DIEs aL VOsTRE MUNICIPI.
Càlcul realitzat amb dades de la XaC, setmana del 19/06 al 25/06. Les recomanacions es refereixen a plantacions adultes i per necessitats 
màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajusteu les dosis. Per convertir la dosi de m3/ha a  
l/arbre, s’ha de dividir entre 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques a l’eina de reco-
manacions de reg de RuralCat a www.ruralcat.net o a l’Oficina del Regant (ECa de Tàrrega).

recomanació de reg
neceSSitatS SetmanalS d’aigua delS principalS cultiuS (m3/ha)

sETMaNa: DEL 26 DE jUNY aL 2 DE jULIOL
Cultiu 1 2 3 4 5 6
Pomera 313 307 -- 322 324 --
Perera 328 322 -- 338 340 --
Presseguer (agost) 329 324 -- 340 341 --
alfals mínim (acabat de segar) 174 171 -- 179 180 --
alfals màxim (per segar) 425 417 -- 438 440 --
Presseguer (juny) 386 379 -- 398 400 --
ametller (reg suport) 81 80 85 84 84 81
Nectarina (juliol) 386 379 -- 398 400 --
Presseguer (agost RDC) 331 325 -- 341 343 --
Olivera (reg suport) 193 190 203 199 200 193
Panís 320 314 -- 329 -- --
Evapotranspiració (ETo) 386 379 406 398 400 386
Precipitació efectiva 0 0 0 0 0 0

1. Aitona (segrià). 2. El Poal (Pla d’Urgell). 3. la Granadella (Garrigues). 4. Albesa 
(Noguera). 5. torres de Segre (segrià). 6. Maials(segrià).

la borsa

L’Ibex no pot 
sortir dels 
números rojos
n L’Ibex-35 va tancar ahir 
amb un lleuger descens del 
0,03%, cosa que va portar 
el selectiu a situar-se en els 
9.157,4 enters. L’índex es va 
comportar així en una jor-
nada de nou marcada per 
l’esperada trobada entre el 
president dels Estats Units, 
Donald Trump, i el seu ho-
mòleg xinès, Xi Jinping, en la 
cimera del G20 a Osaka que 
començarà demà divendres. 
El preu del barril de petroli 
de qualitat Brent, referència 
per al Vell Continent, va pu-
jar a 66,43 dòlars. La cotitza-
ció de l’euro davant del dòlar 
es mantenia sobre els 1,1383 
bitllets verds, mentre que la 
prima de risc espanyola esta-
va en 69 punts bàsics.

Més INfORMaCIÓ a
www.segre.com/economia

elS que méS pugen
títol Preu (€) % Var.

sOLaRIa 5,1100 12,75

DIa 0,5558 7,67

DEOLEO 0,0750 5,63

aUDaX RENOV. 2,0820 5,63

aRCELORMIT. 15,7080 4,72

elS que méS baixen
títol Preu (€) % Var.

fLUIDRa 11,3400 -10,57

aMREsT 8,4900 -4,39

DR aCs 1,3780 -3,97

aCs 34,7400 -3,79

PHaRMa MaR 1,7490 -3,37

méS actiuS
títol Volum

Ba.saNTaNDER 217.130,08

IBERDROLa 157.259,96

fLUIDRa 143.022,96

REPsOL 115.483,20

BBVa 97.574,13

Ibex-35
9.157,40     -0,03%

❘ MaDRID ❘ La jutge María Do-
lores Fernández Alcalde ha 
rebutjat la demanda de Ma-
ría Antonia Álvarez, la ma-
re de Dimas Gimeno, contra 
l’adopció de Marta i Cristi-
na Álvarez per part de l’ex-
president d’El Corte Inglés 
Isidoro Álvarez, mort el 14 

de setembre del 2014. En 
aquest sentit, la interlocutò-
ria assenyala que la deman-
dant, a través dels seus propis 
actes, ha acceptat l’adopció i 
no té “legitimació activa” per 
instar la nul·litat dels actes, 
acceptacions i adjudicacions 
de béns i herències.

Nou capítol en la batalla judicial 
familiar a El Corte Inglés

EMPRESES POlèMiCA

❘ LLEIDa ❘ Responsables dels mi-
nisteris d’Agricultura de França, 
Espanya, Itàlia i Portugal es van 
reunir ahir en el marc del comi-
tè mixt de fruites i hortalisses 
i van acordar remetre un escrit 
conjunt a la Comissió Europea 
amb les preocupacions emeses 
pels professionals del sector en 
relació amb els acords comer-
cials entre la Unió Europea i 
els països tercers i les seues re-
percussions econòmiques. Els 
productors de fruita de Lleida 
es queixen que les importaci-
ons de països tercers, tant del 
Con Sud com del Marroc, per 
posar-ne alguns exemples, no 
estan obligades a les exigents 
normes de cultiu, ja que a la UE 
hi ha vetats molts productes fi-
tosanitaris que són legals fora 
del club europeu. D’aquesta 
manera, denuncien que les im-
portacions de països tercers es 
poden considerar competència 
deslleial.

En una reunió mantinguda 
a París, van analitzar la Políti-
ca Agrària Comuna post-2020, 
que encara s’està debatent en el 
si de la Unió, i les seues conse-
qüències per al sector de fruites 
i hortalisses. 

Les administracions es van 
mostrar d’acord en la importàn-
cia de continuar el diàleg entre 
els quatre països per establir 
junts les grans orientacions que 
marcaran l’elaboració de la PAC 
post-2020.

Alerta de la fruita a la UE per 
acords amb tercers països
Espanya, França, Itàlia i Portugal elevaran la queixa a la Comissió 
|| Perquè no han de complir les exigències comunitàries

AGRiCultuRA COMitè Mixt

Dia acorda 
refinançar el  
seu deute

diStRibuCió

❘ MaDRID ❘ La cadena de super-
mercats Dia ha assolit un 
acord a llarg termini amb els 
seus creditors per refinançar 
el seu deute i que garanteix 
l’accés a 771 milions d’euros 
de liquiditat i l’opció a uns 
altres 100 milions d’euros ad-
dicionals, segons ha informat 
la companyia a la Comissió 
Nacional del Mercat de Va-
lors (CNMV).

Demà, últim dia 
per demanar 
cita per a l’IRPF

fiSCAlitAt

❘ MaDRID ❘ Demà 28 de juny és 
l’últim dia per sol·licitar cita 
prèvia per a atenció telefò-
nica o en oficines per fer la 
declaració de la Renda i el 
Patrimoni de la campanya 
de l’any 2018. Fins al passat 
11 de juny, l’Agència Tribu-
tària havia retornat ja 5.296 
milions d’euros (+7,2%) a 
8,1 milions de contribuents 
(+6,6%).

El bitcoin, en 
màxims des del 
gener del 2018

MERCAt

❘ MaDRID ❘ El bitcoin, la cripto-
divisa de major capitalització 
en el mercat, va pujar ahir 
fins a negociar-se per sobre 
dels 12.000 dòlars, una xifra 
que no es registrava des del 
gener del 2018. En les últi-
mes dos setmanes ha rebut 
un impuls renovat després 
que el gegant tecnològic Fa-
cebook presentés Libra, una 
criptodivisa.

n Encara que el cultiu de 
l’ametller és considerat de 
la zona mediterrània, hi ha 
zones de muntanya, com el 
Pallars Jussà, on s’ha con-
templat com una alternativa 
vàlida en secà durant molts 
anys, segons va destacar ahir 
l’IRTA, que treballa en una 
finca experimental a Tremp. 
Actualment, la situació favo-
rable del mercat de l’ametlla, 
juntament amb els mals anys 

de preus del sector de la frui-
ta dolça i els cultius exten-
sius, ha fet replantejar-se el 
seu cultiu com a alternativa 
a les noves zones de regadiu 
en aquesta comarca del Pa-
llars Jussà. 

El cultiu considerat tradi-
cional de secà ha fet el salt 
al regadiu, amb varietats de 
floració tardana i extratar-
dana, plantacions intensives 
o superintensives.

fruita Seca

L’ametlla, producció amb                   
futur a la Conca de Tremp

IRTa

finca experimental de l’irta a tremp.
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