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Sis consells, encara sense president
a una setmana de constituir-los

Dos aspirants de JxCat a la Ribagorça, el Pla i el Sobirà || Pendents d’acords al Jussà
i l’Urgell, i per la seua banda la CUP rebutja pactes amb el PSC a la Segarra

Diputació i
Segrià, pendents
del pacte
ERC-JxCat

redacció / x.Santesmasses

❘ lleida ❘ La presidència de sis
consells de Lleida està encara en l’aire, quan falta menys
d’una setmana per constituir els
nous ens comarcals (el dilluns
8) després de les eleccions del
26-M. Són els del Pallars Jussà,
Pallars Sobirà, Alta Ribagorça,
el Pla, la Segarra i l’Urgell, en
què hi ha dos aspirants al càrrec. Això es dóna en consells
on JxCat té majoria absoluta,
com l’Alta Ribagorça i el Pla.
Al primer, Josep Lluís Farrero
es postula per a la reelecció i
l’alcaldessa de Vilaller, Maria
José Erta, opta a rellevar-lo. Al
segon, els candidats són l’alcalde del Poal, Rafael Panadés; i
l’alcaldessa de Sidamon, Dolors
Tella. Si no hi ha acords per a
candidatures úniques, hi haurà eleccions internes entre els
diferents aspirants.
Al Sobirà, JxCat ocuparà la
presidència amb el suport de
Som Poble de Sort. L’ara president, Carles Isús, aspira a la reelecció, si bé fonts de la formació apunten a una candidatura
de l’alcalde de Rialp, Gerard
Sabarich.
En altres consells la presidència dependrà d’aliances. Al Pallars Jussà, ERC i JxCat donen
per trencades les negociacions
i aquesta última formació decidirà en els pròxims dies si pacta
amb el PSC o passa a l’oposi-

n Si bé la presidència del
Segrià està decidida, Junts
per Catalunya espera tancar de forma imminent
un acord amb ERC per
governar en coalició a la
corporació. Algunes fonts
de la formació postnacionalista van considerar
que aquest pacte entra al
protocol global de governabilitat que les direccions
d’aquestes dos formacions
van firmar i que inclou les
diputacions de Tarragona (es constitueix avui),
Girona (dijous) i Lleida
(la setmana que ve). Van
condicionar fins i tot un
pacte a l’altre, de manera
que si ERC es queda sola
a la Diputació, JxCat ho
farà al consell.

Jaume Setó.

David Masot.

Miquel Sala.

Miquel Plensa.

ció. A l’Urgell, ERC ha proposat per a la presidència Gerard
Balcells, alcalde de Sant Martí
de Riucorb. Per a això requeriria el suport del PSC i la CUP,
com ja va passar a Tàrrega. En
canvi, a la Segarra la CUP rebutja aliar-se amb els socialis-

tes i JxCat per desbancar ERC,
la qual cosa deixa via lliure als
republicans per governar amb
majoria simple, amb Francesc
Lluch de president.
La CUP ha elegit com a consellera comarcal Dània Verdés, de Sant Guim de la Plana.

Les presidències confirmades
són les de Jaume Setó (JxCat)
a les Garrigues; Miquel Plensa
(ERC) a la Noguera; Sara Alarcón (ERC) al Solsonès, i David
Masot (JxCat) al Segrià. Miquel
Sala (JxCat) i Martí Riera (ERC)
la compartiran a l’Alt Urgell.

entrevista

«Farem pisos per a la gent gran»
o.f. / lleida televisió

El pacte de Junts per Catalunya i
ERC va ser fàcil?
El pacte era lògic. Fàcil no va ser,
però tampoc va ser complicat.
Nosaltres havíem parlat d’un
projecte de ciutat, com ERC, i
aquests dos projectes eren molt
similars. El pacte també incloïa
el consell comarcal i vam tardar
a acabar de lligar-lo.
Quina recepta dóna als regidors
per aguantar aquests quatre anys
amb estabilitat?
La confiança i la lleialtat. Hi ha
molt feeling entre nosaltres.
I a Òscar Ordeig, el líder de l’oposició, què li recepta?
Mà estesa i treballarem junts.
Som aquí per treballar durant
quatre anys per als veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat.
Quan es faci el relleu a favor
d’ERC a l’alcaldia hi haurà només
un canvi en el càrrec?
El mes 27 de govern jo faré un
pas al costat i Francesc Viaplana
(ERC) farà un pas al capdavant.
Tota la resta continuarà exactament igual.

Jordi Fàbrega
❘ alcalde de la seu ❘

Fàbrega (JxCat) va rellevar Albert Batalla gràcies
a un pacte amb ERC, que farà que els republicans
assumeixin també l’alcaldia durant 21 mesos
c. sans

La despoblació i l’envelliment són
dos dels problemes del Pirineu.
Com ho afrontaran?
És fonamental incrementar les
places de residència assistida o
de pisos assistits per a la gent

gran. Només comptem amb catorze places de residència assistida públiques. Hi ha unes
obres pendents de començar a
la Fundació Sant Hospital que
permetrien augmentar aquestes

places a quaranta-dos, que serà
un increment important però
no suficient. Nosaltres plantegem un equipament de pisos
amb serveis per a la gent gran
amb cent places. Seria de nova
creació. Tenim unes quantes
parcel·les a l’Horta del Valira i
una d’aquestes és la que tenim
pensada per crear aquest equipament, amb la majoria de places públiques.
S’hauran de posar d’acord per
als pressupostos? El 2019 estan
prorrogats...
Hi ha dos opcions. Fem un pressupost per a aquests 6 mesos que
queden o passem el que queda
de 2019 amb els pressupostos
prorrogats i ja comencem a treballar per tenir l’1 de gener un
pressupost factible per al 2020.
Aquesta és l’opció?
Passarem aquests sis mesos
amb el pressupost prorrogat i
el 2020, 2021, 2022 i 2023 hem
d’aconseguir i tindrem un pressupost aprovat que ens permeti
fer el que creguem convenient
per a la Seu.

eleccions

La Generalitat
decidirà sobre
l’EMD d’Asnurri
❘ Lleida ❘ L’àrea de Processos
Electorals de la Generalitat
haurà de decidir sobre l’alcaldia pedània de l’EMD d’Asnurri, a les Valls de Valira,
després que la persona que
havia ocupat el càrrec en l’últim mandat, Roser Salvador,
renunciés poc després de ser
reelegida al capdavant d’una
candidatura independent a
les eleccions del passat 26 de
maig (vegeu SEGRE de dissabte passat). El consistori va
demanar informes a la Junta
Electoral sobre com portar a
terme el relleu al capdavant
de l’EMD i l’òrgan electoral
va posar la decisió en mans
de la Generalitat, competent
en aquesta matèria.

fauna

Prevenció al
trobar indicis de
caragol poma
❘ Lleida ❘ La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
va portar a terme divendres
passat noves inspeccions a
l’entorn del pantà de Riba-roja després de l’aparició de
closques de caragol poma,
sense haver trobat exemplars
vius ni ous d’aquesta espècie forana. La CHE ha comunicat el resultat d’aquestes
inspeccions a la Generalitat
i el Govern d’Aragó per si
consideren necessari fer les
seues pròpies verificacions;
i ha iniciat una campanya
informativa per advertir els
pescadors que està prohibit
utilitzar aquest caragol com
a esquer.

mobilitat

Més seguretat
per als vianants
a les Borges
❘ Les borges ❘ L’ajuntament de
les Borges Blanques ha pintat
dos passos zebra a l’entorn
de la gasolinera del Raval
de Lleida per augmentar la
seguretat dels vianants i facilitar l’accés a peu a la zona
de contenidors. Aquesta actuació es completarà amb el
desplegament de reductors
homologats de velocitat per
a vehicles.
La brigada municipal executa aquests treballs a petició
dels veïns. Per la seua part,
la Policia Local i un tècnic de
mobilitat busquen solucions
que millorin la seguretat
dels vianants a l’entorn de
la biblioteca.
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ajuntaments cartipàs

turisme

Balaguer tindrà cinc tinents
d’alcalde i 4 dedicacions exclusives

Nou aval per a
les obres del
salt de Sossís

El nou govern local costarà en sous un 25 per cent més, fins als 240.000 euros
segre tàrrega

segre tàrrega

❘ Balaguer ❘ L’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal (ERC),
va presentar ahir el nou cartipàs, configurat per nou edils
(dels disset en total), i va donar
a conèixer les retribucions dels
càrrecs electes, que ascendeixen
a 240.000 euros anuals bruts.
Això suposa un augment d’un
25% respecte a l’anterior mandat, quan tenien cinc regidors i
van començar amb el suport del
PSC i Balaguer Ara Sí. Vidal va
dir que són més i va demanar
“confiança inicial”.
Amb aquesta nova configuració, l’ajuntament aposta per la
participació i les polítiques de
ciutadania. Entre les novetats
destaca l’àrea de participació
i les dedicades a la infantesa,
comunicació, nova ciutadania i
sostenibilitat. El cartipàs compta amb cinc tinences d’alcaldia:
la primera amb les regidories de
Promoció Econòmica i Ocupació
anirà a càrrec d’Ester Guarné; la
segona amb Esports, Joventut i
Infantesa serà per a Gemma Vilarasau; la tercera amb Seguretat, Urbanisme, Obres i Serveis,
per a Gerard Torres; la quarta
amb les regidories de Governació, Assumptes Socials i Participació, per a Kevin Bruque, i la
cinquena amb Cultura i Comunicació, per a Arnau Torrente.
Per la seua banda, Laura Corsà
serà l’edil d’Educació, Igualtat
i Nova Ciutadania; Maria Pau
Ortiga, de Turisme i Festes, i

❘ Conca de Dalt ❘ El departament
de Territori i Sostenibilitat
ha donat llum verda a la declaració d’impacte ambiental
per actuar al salt de Sossís,
que ha de permetre el pas
de les barques a la Noguera Pallaresa des de Llavorsí fins a la Pobla de Segur.
Les obres hauran de complir
diversos requisits, com ara
salvaguardar la flora i fauna
de la ribera, la construcció
d’una escala per a peixos i
la protecció i restitució de
l’entorn. En aquest sentit,
el consell del Jussà està tramitant un nou concurs per a
les obres de navegabilitat al
quedar desert el primer per
prolongar el tram navegable.

infraestructures

Inversió xinesa
a l’aeroport
d’Andorra

L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, va presentar ahir el nou cartipàs de l’ajuntament de Balaguer.

Xavier Castellà, de Medi, Sostenibilitat i Salut.
L’alcalde percebrà 53.000 euros bruts anuals per dedicació
exclusiva i els tinents d’alcalde,
39.000. Guarné i Torres tindran
una dedicació del cent per cent;
Vilarasau, del 75 per cent, i Bruque i Torrent, del 60 per cent.
La retribució de la resta és de
24.000 euros: Ortiga tindrà dedicació exclusiva; Castellà, del
50 per cent, i Corsà no rebrà
retribució.

El ple per a l’aprovació del
nou cartipàs, demà passat
n El ple per aprovar el nou
cartipàs se celebrarà aquest
dijous que ve, 4 de juliol, segons va avançar el mateix
alcalde.
Així mateix, el primer edil
també va explicar que en les
comissions de govern participaran els nou edils, i a les

juntes de govern assistiran
els cinc tinents d’alcaldia.
Jordi Ignasi Vidal va aconseguir la primera majoria absoluta a l’ajuntament de Balaguer les últimes eleccions
municipals, en què va obtenir
nou dels disset regidors que
formen l’arc municipal.

ramaderia transhumància

Transhumància
de 3.000 ovelles
de la Conca de
Tremp a Seurí

Jordi Peró

❘ Andorra la vella ❘ L’ambaixador de la Xina a Espanya i
Andorra, Lyu Fan, va afirmar ahir que empresaris del
seu país estan interessats a
finançar la construcció d’infraestructures a Andorra, entre les quals l’aeroport que
està impulsant la Cambra de
Comerç i que està valorat en
més de 500 milions d’euros.
Per la seua part, la Cambra
andorrana espera que el
2020 es decideixi si s’impulsa l’aeroport. El president de
l’entitat, Miquel Armengol,
va apuntar que l’objectiu és
tenir tots els informes perquè
el govern decideixi si impulsa
aquesta infraestructura.

turisme

El telefèric
d’Estany Gento
obre temporada

Estaran concentrades
fins al setembre
E. Farnell

❘ Senterada ❘ Un ramat de més
de 3.000 ovelles de diferents
pastors de la Conca de Tremp
va iniciar el cap de setmana la
transhumància cap a la muntanya de Seurí, al Sobirà. Un sol
pastor preveu custodiar durant
els tres mesos d’estiu el ramat
d’ovelles.
Van iniciar l’ascens dissabte des del Jussà passant pel
municipi de Senterada, on es
van ajuntar diferents ramats.
No serà fins al pròxim dia 29
de setembre quan deixaran les
pastures que ocuparan a l’estiu per tornar a la granja. Serà
aleshores quan es faci a Seurí
la tria dels caps, el moment en
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El ramat d’ovelles al creuar el municipi de Senterada, al Pallars Jussà.

el qual cada pastor recupera els
animals després de deixar-los
passar els mesos de calor a la
muntanya. El trajecte s’allargarà tres dies i les dos primeres
setmanes les passaran en unes

pastures de la vall Fosca i després ascendiran fins a Llessui i
la muntanya de Seurí.
S’ha de recordar que un centenar de ramaders del Jussà,
Alta Ribagorça i Aran es van

manifestar aquest diumenge a
Llessui contra la presència de
l’ós al Pirineu, que pot condicionar la continuïtat de moltes
explotacions ramaderes i la pèrdua de biodiversitat.

❘ la torre de capdella ❘ El telefèric de Sallente-Estany Gento
va obrir al públic el cap de
setmana passat per transportar excursionistes al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquest
mitjà de transport per cable
inicia una nova campanya
d’estiu després que el propietari, la companyia elèctrica
Endesa, hagi portat a terme
una revisió de tota la infraestructura. Així mateix, ha
firmat un nou acord de cessió al patronat municipal de
la vall Fosca per donar-li ús
turístic durant els mesos d’estiu. La temporada durarà fins
al setembre.
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txema martínez || les cendres

privat

Calda

l’ascensor

En procés
d’aprenentatge

É

escanyant-te tota via de reg sanguini
s en els extrems on un es maal cervell, al cor, a les extremitats, a les
nifesta. En el fred, radical, com
puntes dels dits i els peus, i en el cos esens ha ensenyat el cinema o la
literatura, els éssers humans busdevens una massa informe que es mou
igual que un magma llefiscós per allà on
quen l’equilibri contra la barbàrie de la
passa, mentre els talons se t’enganxen
natura en la interioritat. En el fred ens
a terra i els ulls s’humitegen de tanta
tornem més intimistes, aprofundim en
secor per dibuixar-te paisatges ondula nostra ànima a través de l’arrecerament, dels moviments calents, que són
lants, reverberants. En la calor coneixem
al capdavall fills d’una carícia pròpia. El
el tarannà de la nostra pell, de la nostra
fred va inventar-se per al replegament,
humil humanitat, i fer-ho, i combatre-ho
per a una senda de les ombres interiors.
amb aire condicionat, aigua fresca i un
A Lleida, doncs, som experts en aquests L’ardència
racó on parapetar-te, pot ser també un
pols, perquè sembla que estiu i hivern
exercici de la felicitat, un cop recobres
s’hi encadenin implacables, i els lleida- et col·loca, al
la consciència.
La calitja neix i creix en mode roent,
tans entenem poc de transicions i mitges contrari que els
fins a irradiar-te símptomes d’una febratintes. Ara ens ha tocat, dins d’una ona- exercicis espirituals
da de calor com poques es recorden, ser
da que no pot guarir-se. Vorejar els 30
la temperatura catalana més alta dia sí del fred, a fora
graus és un primer estadi del no-res, però
dia també, igual que davallem fins a les de tu mateix
superar els 40 és directament inhumà.
mínimes més mínimes cada desembre o
No estem preparats per al combat que
gener. L’ardència et col·loca, al contrari
es lliura. I enyorem els paradisos físics
que els exercicis espirituals del fred, a fora de tu ma- i morals, mentre ens abat el desànim, ofegats. I menteix, et fa sentir la teva pròpia carnalitat, i aleshores, trestant, el sol, símbol heroic del sexe i la divinitat,
per uns instants, resulta quasi impossible percebre de la gràcia i la generositat, del renaixement etern,
allò que portem endins, com si la raó es fongués amb ho veu tot, ho sap tot, però les persones no volem ser
la calorada. La xafogor, seca o humida, comença per observades ni jutjades. El dit del sol obscè del cel ens
taponar-te les vies orals i nasals per tot seguit anar assenyala i, llavors, som tan sols un bosc ennegrit.

bernat peró

Ha canviat el color
de la Paeria i també
la durada dels plens:
el d’ahir només va
durar dos hores i
quart, temps normal
en altres consistoris
però que a Lleida no
vèiem des de feia
temps. Diuen que
els pròxims poden
estendre’s més, però
ningú espera que tornem als de sis o set
hores com a l’anterior
mandat. Al d’ahir,
l’alcalde Pueyo s’esforçava a aprendre
els mecanismes dels
micròfons i el cronòmetre per controlar
el temps. L’instruïa
Postius, que ja hi té
experiència. I pel que
fa al ple per si mateix,
el portaveu socialista,
Jaume Sellés, es va
apuntar a les cites
seguint l’exemple de
Pueyo amb referències a la pel·lícula de
Bertrand Tavernier
Avui comença tot. I Ribes, que no està per
floritures, va avançar
que aquest govern
només servirà per fer
propaganda.

la imatge
del dia

Raimon Monterde
Puja l’alcalde de Sort
perquè la capital del
Pallars Sobirà s’ha
convertit en la capital
del piragüisme amb
el Mundial que s’hi
celebra aquests dies.

Xavier Roure
És el nou director de
la Fira de Mollerussa, que assumeix el
càrrec amb l’objectiu
d’atreure més congressos a la capital
del Pla d’Urgell.

Manel Montes
És el coordinador del
programa Vacances
en Pau, que permetrà que vint nens
saharauis passin les
vacances a les comarques de Lleida.

Tres mil ovelles, de
ruta pel Sobirà
Un ramat amb més de
tres mil ovelles propietat
de diferents pastors de
la Conca de Tremp va
iniciar el cap de setmana
passat la transhumància cap a la muntanya
de Seurí, on els animals
s’estaran fins a finals
de setembre.

Carrie Lam
Cap de l’executiu de
Hong Kong, que amb
les seues propostes ha
indignat la població
amb protestes que
han arribat a l’ocupació del Parlament.

