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David Masot demana evitar
“tacticismes” i ofereix diàleg
i “mà estesa” a l’oposició
El nou president del Segrià, amb els vots de JxCat
i ERC, demana més recursos per a serveis socials
XAVIER VILALTELLA
@XVilaltella
Lleida

El Ple del Consell Comarcal del
Segrià va votar ahir l’alcalde de
Maials, David Masot (JxCat) com
a nou president de l’ens, complint el pacte al qual havien arribat amb Esquerra. Masot va voler començar agraint el suport als
consellers d’ERC i recordant que
aquest, s’emmarca en l’acord de
país que tenen les dues formacions, en un moment “transcendental” per la història de Catalunya, va dir. En un inici de discurs
amb un contingut aplicable tant a
la política general com a la política comarcal, va demanar evitar
“tacticismes” i “sumar esforços”
entre les dues formacions. Dirigint-se a l’oposició, va oferir diàleg, assegurant que el seu objectiu és governar amb el màxim de
consens possible per a “millorar
els serveis i benestar” dels segrianencs. En una sessió on el to
imperant va ser cordial, l’oposició també es va mostrar oberta
al diàleg. Des del PSC veuen la
nova entrada de consellers com
una oportunitat i oferien la seva
“mà estesa”. Jaume Izcara, del
PP, també manté la mateixa predisposició a col·laborar, per a tot

Sabarich, nou
president del
Consell del
Pallars Sobirà
FOTO: ACN

Sabarich va ser elegit ahir

L’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, va assumir ahir la presidència del Consell del Pallars
Sobirà, un ens amb majoria de
consellers de Junts. Al càrrec
també hi optava l’expresident
del Consell, Carles Isús, tot i
que una votació feta diumenge va decantar la balança cap a
l’opció de Sabarich. Som Poble,
la formació que governa a Sort,
va donar suport a la candidatura de Junts, de la mateixa manera que aquest partit també
va facilitar la investidura de Raimon Monterde.

Sara Alarcón
torna a presidir el
Solsonès només
amb els vots d’ERC

FOTO: Tony Alcántara / Masot va utilitzar la fórmula “prometo per imperatiu legal”, per prendre possessió
menys per a “declaracions polítiques”, va dir, en una referència a
la política catalana. L’únic vot discordant amb la política de blocs
més habitual va ser el vot d’En
Comú Podem, que va ser per al
candidat d’ERC. En un comunicat
el diumenge passat, els comuns
explicaven aquesta decisió com
una aposta per un “canvi de pro-

grés catalanista”, i invitaven al PSC
a sumar-s’hi. Sobre el que cal esperar d’aquesta legislatura, el nou
president va centrar part del seu
discurs en el despoblament de les
zones rurals com a gran problema, assegurant que pretén impulsar l’àrea de joventut per a “què
els joves puguin fer la seva vida al
Segrià”. Igualment, situava com a

objectiu del seu mandat l’extensió
de la fibra òptica pels municipis,
assegurant que la promoció de
noves tecnologies és bàsica perquè “els joves es quedin”, deia.
Sobre els serveis socials, Masot
va recordar que altres comarques
reben ajuts majors de l’administració, de manera que ‘lluitaran’
per a tenir més Recursos, va dir.

El Ple del Consell Comarcal del
Solsonès tornarà a ser presidit
per Sara Alarcón, d’Esquerra
Republicana, que repeteix després de 4 anys al capdavant.
La principal característica del
nou Ple és la renovació, ja que
el nou govern està format per
vuit cares noves, a excepció
d’Alarcón, que és l’única que
repeteix. Al mateix temps, 16
dels 19 consellers són nous en
el càrrec. La presidenta ha obtingut els 10 vots d’esquerra,
mentre JxCat ha votat a la seva
candidata, Claustre Sunyer.

Mullol, elegit
president del
Pallars Jussà
per unanimitat
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà va quedar constituït ahir
amb la designació de Josep M.
Mullol, alcalde de Castell de Mur,
com a president de l’ens comarcal. Els tres grups que integren el
plenari van votar-hi a favor, inclós
el PSC, després que es trenqués
el pacte entre Junts i els socialistes per la pressió ciutadana.

Les Garrigues tria un veterà
FOTO: Consell Comarcal / El president (JxCAT) amb la resta de membres

El Consell Comarcal de les Garrigues va escollir ahir Jaume Setó
com a president. Setó, de JxCat, és un històric de la política que
fa 23 anys que és alcalde de la Floresta / FOTO: C.C. de les Garrigues
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Gerard Balcells, d’ERC,
nou president de l’Urgell
amb els vots del PSC
L’acord, que també inclou la CUP,
deixa Junts fora de la presidència

Plensa, investit en majoria
Miquel Plensa presidirà el Consell Comarcal de la Noguera,
després de ser elegit per 10 vots a favor i 9 en blanc. En els propers
dies es farà el ple per aprovar el cartipàs /FOTO: Marc Solanes

Panadés, nou president al Pla
Rafel Panadés va ser elegit president del Consell del Pla en segona
votació per l’absència del conseller de JxCat Jacint Planell, que va
deixar la votació en un empat a 9 vots de JxCat i 9 en blanc.

Gerard Balcells, d’ERC, va
ser proclamat ahir com a
nou president del Consell
Comarcal de l’Urgell amb el
suport de la CUP i el PSC.
Tàrrega
J.CASTELLÀ
Va ser investit amb 10 vots a favor, contra els nou a favor de Jaume Pané ( candidat de Junts per
Catalunya). D’aquesta manera,
els republicans governaran els
propers quatre anys el Consell.
Balcells, en declaracions a aquest
diari, va explicar que “hi ha hagut
una idea del canvi que engresca
la CUP i també el PSC. No es tracta tant d’un tema d’anar amb uns
o amb altres” i va remarcar que la
intenció “no era fer fora Junts per
Catalunya”.
El nou president va afirmar
ahir que a partir d’ara treballarant per tenir una “governança
republicana amb la transparència
i la lluita contra la corrupció” com
a principals eixos. No és el primer

FOTO: Ràdio Tàrrega / Moment de l’elecció del nou president comarcal

cop que està dins l’ens comarcal,
i per això, assegura, “te n’adones
que hi ha altres maneres de ferho”.
Per la seva banda, Silveri Caro,
del PSC, va explicar amb el suport

“entraran a Govern” a diferència
del que va passar a l’Ajuntament
de Tàrrega. Des de Junts per Catalunya es mostren contraris a
“pactes que trenquen la unitat independentista”.

Erta es fa amb la
presidència de la
Ribagorça mentre
que Farrero deixa
l’ens comarcal

FOTO: ERC/ Els consellers i conselleres d’aquest nou mandat

Francesc Lluch (ERC), nou
president de la Segarra
Francesc Lluch presidirà el
Consell de la Segarra, després
de ser escollit en tercera volta.
Junts va presentar Imma
Secanell com a candidata,

que va rebre el suport del
PSC, a diferència de l’anterior
mandat, on els socialistes van
trencar el pacte amb CiU i
finalment van votar Casoliva.

L´alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta Ruiz, de Junts, va prendre
ahir possessió com a presidenta
del Consell de l’Alta Ribagorça en
substitució de Josep Lluís Farrero.
Erta va ser escollida per majoria
simple en la segona votació i va
comptar amb 9 vots a favor de
Junts del Pont de Suert, Vilaller i
la Vall de Boí, 3 en contra d’ERC
de la Vall de Boí, i 4 abstencions
d’En Comú i Compromís pel Pont
de Suert.
A l’acte de constitució no va
estar-hi present Farrero, que preguntat per aquest diari va afirmar
que deixa el Consell per “motius
personals i discrepàncies”. Les
discrepàncies venen del reparti-

FOTO: Núria Castells/ Els membres que conformen el nou consell

ment en principi pactat divendres
passat entre tots els consellers de
Junts a la comarca pel qual Erta
seria presidenta els dos primers
anys i Farrero els dos últims. Farrero va comunicar dissabte als
companys de partit que volia els
dos primers anys per donar continuïtat a la seva gestió al front
del Consell i al no ser acceptada

la seva proposta va decidir retirar-se del pacte. Erta va dir ahir
que manté en peu el pacte però
Farrero va remarcar que la seva
és una decisió en ferm. ERC va
decidir finalment votar en contra
ja que “la presidència compartida degrada la imatge de la institució, genera inestabilitat i minva
la confiança envers la ciutadania”.
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ERC ofereix la presidència de
la Diputació de BCN a JxCat
si trenca l’acord amb el PSC
L’adjunt a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, ha
explicat que la formació
està disposada a oferir la
presidència de la Diputació
de Barcelona a JxCat si
aquests trenquen l’acord
de govern amb el PSC.
JxCat titlla l’oferiment de
“màrqueting”.
Barcelona
ACN
L’adjunt a la presidència d’ERC,
Pere Aragonès, va explicar ahir
que la formació està disposada a oferir la presidència de la
Diputació de Barcelona a JxCat
si aquests trenquen l’acord de
govern amb el PSC. En roda de
premsa a la seu del partit, Aragonès va destacar que per ERC
“no és una qüestió de cadires,
sinó d’estratègia independentista”. El també vicepresident del
Govern va dir que ERC comparteix el “neguit” i l’”angoixa” que,
al seu entendre, ha despertat
l’acord a la Diputació. Per això, va
estendre la mà a la formació de
Carles Puigdemont per acordar
un govern independentista. Aragonès va tancar la porta a revertir els pactes locals “amb el 155”

Bonvehí, després
de la reunió
amb ERC: “Una
trobada cordial”

FOTO: ACN David Bonvehí i Ferran Bel, ahir, a la sortida de la reunió

JxCat titlla
l’oferiment
“d’operació de
màrqueting”
tal com va demanar JxCat i els va
emplaçar a centrar-se en la tercera institució del país i no generar
50 crisi en ajuntaments. En roda
de premsa amb la presència dels

Els comuns reclamen un
tripartit d’esquerres i retreuen
al PSC el pacte amb JxCat
El portaveu de CatComú i diputat d’En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, ha retret al
PSC que hagi tancat un acord
amb JxCat per governar la Diputació de Barcelona i ha reclamat
un acord d’esquerres que sumi
els socialistes, ERC i els comuns.
En una roda de premsa ahir, va
recordar que aquestes tres formacions sumarien majoria a la
corporació, però no ha aclarit si
facilitaran que el pacte del PSC
amb JxCat prosperi. “Haguéssim volgut un govern tripartit
d’esquerres i de progrés, però
lamentablement tornem a comprovar que, cada vegada que en
té possibilitat, el PSC mira cap a
la dreta”, va lamentar.
Mena també va considerar el

pacte sociovergent i la polèmica
que ha generat amb ERC “una
mostra evident de la divisió que
hi ha dins de l’independentisme” i va acusar les formacions
que donen suport al Govern de
protagonitzar una “lluita pel poder”.
D’altra banda, el portaveu de
CatComú i diputat d’En Comú
Podem al Congrés, Joan Mena,
va descartar que el referèndum
sigui una condició imprescindible perquè els comuns facilitin la
investidura del secretari general
del PSOE, Pedro Sánchez, com a
president del govern espanyol.
“De les línies vermelles tots
n’hem sortit escaldats”, va afirmar ahir Mena en una roda de
premsa.

diputats provincials electes d’ERC,
va enviar un missatge de “calma”
i “esperança” i va emplaçar JxCat
a replantejar-se les aliances a la
corporació tenint en compte que
tant ERC com el PSC tenen el mateix nombre de diputats i la suma
dona el mateix.
El portaveu adjunt de JxCat,
Eduard Pujol, considera “una
operació de màrqueting considerable” que el vicepresident del
Govern i adjunt a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, els hagi ofert de presidir la Diputació

El president del PDeCAT, David
Bonvehí, va dir ahir després de
reunir-se amb ERC que la trobada entre les direccions dels
partits havia estat “cordial” i
que havia servit per compartir
les reflexions que les dues formacions havien fet al llarg del
dia en roda de premsa.
de Barcelona a canvi de trencar
l’acord a què han arribat amb el
PSC. Pujol va recordar a TV3 que
els republicans han pactat amb
els socialistes en municipis com
Tàrrega, Figueres i Sant Cugat
del Vallès per prendre l’alcaldia a
JxCat i els ha acusat de voler-los
“portar a la irrellevància política”.
També va assenyalar que, encara
que ERC i JxCat pactessin, no sumen per governar i va afegir que
“els comuns no han dit res, no
s’han mullat ni se’ls espera” malgrat que els necessitarien.

Iceta creu que JxCat
complirà l’acord a la
Diputació de Barcelona
El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que es complirà
l’acord signat amb JxCat a la Diputació de Barcelona tot i les crítiques d’ERC.
En una entrevista a ‘Els Matins de TV3’, Iceta va avisar que
seria “una mica fort” i “poc respectuós” revertir tots els pactes
municipals entre els independentistes i el PSC i va recordar que els
socialistes en tenen tant amb JxCat com amb ERC.
D’aquesta manera va reaccionar a la petició del conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, que va instar ERC a fer
una proposta per revertir els pactes municipals amb els partits del
155.
Iceta va confirmar que ahir

FOTO: ACN / Miquel Iceta

proposaria a la reunió de la permanent del PSC que l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, fos
la presidenta de la Diputació de
Barcelona.
“Tenim un acord signat i con-

◘

FOTO: ACN El conseller Damià
Calvet, ahir en un acte

Calvet replica
a l’oferta
d’ERC que
cal unitat
“a tot arreu”
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, replica a
l’oferta d’ERC que cal unitat “a
tot arreu” i no només a la Diputació de Barcelona. Així ho va
dir a través de Twitter després
que l’adjunt a la presidència
d’ERC, Pere Aragonès, oferís a
JxCat la presidència de la Diputació de Barcelona si trenquen
l’acord amb el PSC. “L’oferta
d’ERC es limita a la Diputació
i necessita el suport dels Comuns, que han dit no Mentrestant, avui mateix, Consells Comarcals com el de l’Urgell, ERC
pactarà amb el PSC per desbancar la força més votada, JxCat”.

fiem que es complirà”, va manifestar Iceta malgrat les crítiques
creuades entre els dos socis de
govern pel pacte de la Diputació
de Barcelona. De fet, segons Iceta, és lògic que ERC no presideixi
la Diputació de Barcelona tenint
en compte que el PSC és el partit
més votat a la demarcació de Barcelona i que ERC s’ha quedat amb
la presidència de les diputacions
de Tarragona, Lleida i Girona.
El secretari d’Organització del
PSC, Salvador Illa, es va referir a
l’oferiment d’ERC a JxCat per presidir la Diputació si trenquen el
pacte amb els socialistes i va demanar als republicans “una mica
de seriositat i respecte”. “Però
això què és, una subhasta? Això
no va així, ofereixen la presidència per fer què?”, va retreure Illa,
que va afegir que el pacte amb
JxCat “és un plantejament polític
de fons i sòlid”.
En aquest sentit, va voler insistir en la seva “plena confiança”
que JxCat respectarà l’acord.
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Carolina Blàvia pasea
su álbum ‘Destino meu’
por Tremp y Barruera

Blindpoint preestrena su
álbum con una fiesta en
La Casa de les 3 Àmfores

La cantante leridana de fado va en
trío con una violinista y un pianista
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
La cantante leridana de fado
Carolina Blàvia pasea su nuevo álbum, ‘Destino meu’, por las
comarcas del norte de la demarcación de Lleida con sendos conciertos en Tremp y Barruera.
La primera parada será este
jueves (22.00 horas) dentro del
ciclo ‘Nits a la fresca’ de Tremp,
y la segunda, el próximo día 18
en el ciclo ‘Dijous a la fresca de
la Vall de Boí’, en Barruera (20.00
horas). La vocalista viaja en formato de trío acompañada por la
violinista Mariona Montagut y el
pianista Xavier Monge.
‘Destino meu’ es el resultado
del trabajo de esta artista en los
últimos cinco años, contiene 11
canciones con letra y música de
la propia autora. El repertorio
que ofrecerá en ambos concier-

FOTO: Oriol Cárceles / Blindpoint, segundos en el XII Pepe Marín Rock

FOTO: Tony Alcántara / Carolina Blàvia también organiza el InterFado

tos se centrará en esta “obra propia e inédita” y se completará con
otras piezas de fado tradicional.
“Ahora las canciones exhalan una
manera muy mía de entender la
música”, reflexiona.

La fadista, que inició su proyecto al frente del grupo EnFado
también es la directora artística
del Festival Internacional de Fado
de Catalunya, InterFado, que este
año llegará a su octava edición.

‘Through the ashes of life’ es el
título del álbum de debut de los
leridanos Blindpoint, cuyo preestreno se realizará el próximo
sábado (19.00 horas) con una
fiesta en La Casa
de les 3 Àmfores,
durante la cual se
hará entrega de la
donación del 3%
de lo recaudado
durante la campaña de Verkami a la
asociación Amics
dels Animals del Segrià.
La banda de metal tocará en
vivo un par de temas “en pequeño e íntimo formato”, ya que la

MELO-MALO
Joan Masdéu ‘revisa’
en un disco los mejores The Cure...
temas de los Whiskyn’s

presentación oficial en concierto se llevará a cabo durante el
próximo otoño.
El álbum contiene siete canciones cantadas en inglés en un
total de 50 minutos que describen
la proyección de
lo que el propio
título anuncia: “la
huella de la desolación como resultado de nuestro
paso por la vida, la
autoaniquilación representada
en cenizas”, reflexiona este quinteto que compagina dureza con
melodías en su propuesta.

Andrés Rodríguez/ andresrodriguez@lamanyana.es

En octubre se cumplirán 25 años
de la aparición del primer disco
de los Whiskyn’s y diez de su disolución. Para conmemorarlo, su
líder Joan Masdéu revisará, por
primera vez, las canciones más
significativas de la banda, con un
formato más desnudo y nuevos

arreglos, que aportan una nueva profundidad a cada una de las
piezas. Acompañado del guitarrista Oest de Franc, el cantante
volverá a grabar esta selección de
canciones para la publicación de
un nuevo disco que verá la luz el
próximo mes de septiembre.

FOTO: Satélite K / Joan Masdéu fue siempre el líder de los Whiskyn’s

E

l jueves llega a los cines de todo el mundo (aquí en el Funatic) la película ‘The Cure Anniversary 1978-2018’ que recoge el
concierto por el 40 aniversario de
la mítica banda británica The Cure,
que tanto le gusta a mi amigo Carlos Bauhouse. El filme llega con los
ecos de ‘Ha nacido una estrella’ con
Lady Gaga y tras el incomprensible
éxito de ‘Bohemian Rapsody’ de
los Queen, cuando el musical volvió a la palestra con la oscarizada
‘La La Land’. La música que practica
la banda de Robert Smith pretende
ser una ‘cura’ a los malos rollos desde que se puso en marcha en 1976
bajo el nombre artístico de Easy Cure por un breve periodo. En marzo
de este año, The Cure ingresó en
el Salón de la Fama del Rock’n’roll
y ahora le toca competir en la cartelera con la interesante ‘Rocketman’ que muestra el lado humano de Elton John con sus defectos

y su permiso, y con la oportunista
‘Yesterday’ que no tengo la mínima
intención de visionar. The Cure alcanzó la cota más alta de su popularidad a principios de los 90 pero aunque después su producción
ha ido en descenso siempre se ha
mantenido en el altar los grandes.
La apariencia característica de su
líder Robert Smith, vestido de negro y maquillado con un efecto borroneado de lápiz de labios, sumada a letras introspectivas y existenciales, han hecho que la banda esté
asociada generalmente con el rock
gótico. Esta etiqueta no le hace ni
chispa de gracia al cantante: “Es tan
triste que a The Cure se le siga llamando gótico. No somos categorizables. Supongo que éramos postpunk cuando salimos, pero globalmente es imposible categorizarnos.
Yo toco música de The Cure, sea lo
que sea lo que esto signifique”, dijo
en su momento. The Cure ha publi-

cado 13 discos de estudio, 34 sencillos y numerosos recopilatorios
y reediciones. Este año se espera
que lancen nuevo álbum, el primero de estudio en más de una década. El 7 de julio de 2018 en Hyde
Park, el corazón verde de Londres,
The Cure ofreció ante 65.000 espectadores “uno de los conciertos
más memorables de su trayectoria” para celebrar sus cuatro décadas sobre los escenarios. El largometraje que recoge ese momento
tiene una duración de 135 minutos
y, aunque sus fans seguro que se
lo procurarán en DVD para tenerlo
en la colección privada, no está de
más acudir al cine para disfrutarlo
en pantalla grande. “Robert nunca
ha cantado tan bien ni The Cure ha
tocado con tanta pasión, tan unidos, con tanta fuerza”, afirma sin titubear su director Tim Pope, artífice de algunos de los vídeos más icónicos de The Cure... Oh yeah!

