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JxCat i ERC governen el 85% de municipis a Lleida, però els republicans guanyen terreny mentre Junts té menys de
la meitat de les alcaldies, davant la clara hegemonia local de la vella CiU. La voluntat dels primers d’aconseguir el
sorpasso i l’esforç dels segons per evitar-ho complica aliances i interfereix en les directrius que exigeixen unitat.

➜

política partits

Junts pels pèls

JxCat i ERC governen el 85% de municipis, però els primers perden terreny i els segons en guanyen
|| La cursa per l’hegemonia local interfereix en directrius polítiques que exigeixen unitat
R. Ramírez/x.rodríguez/h.c.

la nova diputació

❘ Lleida ❘ L’ordre era clara i senzilla: Junts per Catalunya (JxCat)
i ERC havien de buscar aliances
per governar junts allà on cap
dels dos tingués majoria absoluta. Així ho van establir les cúpules de les dos forces majoritàries
de l’independentisme després
de les eleccions del 26-M, una
directriu que es va complir fa
un mes a la Paeria de Lleida i,
divendres, a la Diputació. Entre
aquests dos acords, hi va haver
pactes dels dos partits en uns
altres cinc municipis, així com
en els consells del Segrià, l’Alt
Urgell i el Pallars Jussà. Tanmateix, hi ha hagut també ruptures
entre les dos formacions, que
governen el 85% dels ajuntaments lleidatans.
La ruptura entre Junts i ERC
va ser objecte de polèmica a
Cervera i a Tàrrega, ja que en
tots dos casos van ser necessaris vots del PSC per decidir
l’alcaldia. Aquesta formació
va ser també decisiva per donar a Esquerra la presidència
de l’Urgell. Aquests acords van

diputació de lleida
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desacords

Els desacords entre ERC i
JxCat no es limiten a les
institucions on un o un
altre pacten amb el PSC
provocar desconcert i indignació entre votants idependentistas, que rebutgen els socialistes
per haver donat suport al 155.
Aquest descontentament es va
traduir en protestes a Tàrrega i
Solsona quan JxCat i PSC van
anunciar el seu pacte a la Diputació de Barcelona.
El pacte a la Diputació barcelonina va complicar les negociacions entre Junts i ERC per
governar la de Lleida, segons reconeixen totes dos formacions.
Tanmateix, no els va impedir
formalitzar l’acord que va donar la presidència al republicà
Joan Talarn. D’altra banda, els
desacords entre els dos partits
no es limiten als acords d’un o
un altre amb els socialistes.
Els resultats de les eleccions
municipals van deixar a Lleida
29 ajuntaments sense majoria
absoluta. En 25 ERC i Junts
sumaven més de la meitat dels
edils, la qual cosa els permetia
governar junts. Tanmateix, només en sis s’ha complert la directriu de pactar, mentre que
en els 19 restants no hi ha

1. Joan Gilart (JxCat). 2. Ramon Cònsola (JxCat). 3. Eloi Bergós (JxCat). 4. Paco Cerdà (JxCat). 5. Carles Gibert (ERC). 6. Rosa Maria Perelló (JxCat).
7. Albert Bajona (ERC). 8. Marc Baró (ERC). 9. Francesc Sabanés (JxCat). 10. Helena Martínez (ERC). 11. Jordi Verdú (ERC). 12. Josep Ramon
Fondevilla (ERC). 13. Agustí Jiménez (PSC). 14. Regina Cairol (ERC). 15. Elena Ferré (Comú). 16. Fèlix Larrosa (PSC). 17. Mercè Carulla (ERC). 18.
Rosa Pujol (JxCat). 19. María Burrel (Cs). 20. Amador Marqués (UA). 21. Antoni Navinés (JxCat). 22. Jordi Latorre (JxCat). 23. Joan Talarn (ERC). 24.
Estefania Rufach (ERC). 25. Ferran Accensi (ERC).

claus

dades

Directriu política

Junts per Catalunya, enrere

Menys alcaldes socialistes

z Les cúpules d’ERC i de JxCat van
instar els seus respectius edils a
negociar pactes entre les dos formacions allà on no hi hagués majoria absoluta. Aquesta directriu
no sempre s’ha complert.

JxCat té 112 alcaldies, menys de
la meitat de les 231 de Lleida. El
2015, CiU en va aconseguir 129.

z Els socialistes passen de 16 a 10
alcaldies. Sis són d’UA a Vielha,
Bossòst, Les, Canejan, Es Bòrdes i
Vilamòs. El PSC només té Montornès, Salàs, Senterada i Torre-serona. Han estat decisius per investir
alcaldes a Cervera, Tàrrega, Puigverd de Lleida i Oliana, sense pacte entre JxCat i ERC.

Pactes entre ERC i Junts
z Les dos forces majoritàries de
l’independentisme han establert
aliances als ajuntaments de Lleida ciutat (que inclou també el
Comú), Artesa de Segre, Almenar,
la Granadella (juntament amb independents), Tremp i la Seu. En
aquest últim, els dos partits compartiran l’alcaldia.

El fort avenç d’ERC
z ERC ha aconseguit 86 alcaldies,
21 més que en el mandat anterior.
Destaquen les de Lleida ciutat,
Tàrrega i Balaguer, les tres ciutats
amb més població.
cdr solsonès

z La CUP ha aconseguit l’alcaldia
de Cava i Tornabous.

Uns quants edils per a PP i Cs
z Un pacte entre PSC i independents va impedir al PP aconseguir
l’alcaldia de Gimenells. Els populars només tenen nou regidors a
la província i Cs, sis.

Sense aliança independentista
z No hi ha hagut pacte entre ERC
i Junts en 19 municipis on els dos
sumen majoria: Tàrrega, Cervera, Sort, Ponts, Alguaire, Alpicat,
Alcarràs, Puigverd de Lleida, Arbeca, el Palau, Guissona, Torà,
Bellpuig, Tornabous, Odèn, Olius,
Alins, Alt Àneu i Oliana.

Dos alcaldies per a la CUP

Protestes independentistes

Protesta del CDR a Solsona.

z Col·lectius independentistes
han protestat a Tàrrega i Solsona
per pactes de Junts i ERC amb el
PSC, formació que rebutgen per
haver donat suport al 155.

6

aliances en municipis
ERC i Junts són socis de govern en sis municipis de Lleida, un de cada 4 on tenien
opció de pactar.

19

ruptures
Republicans i Junts sumen
majoria en 19 municipis on
no han pactat.

8

canvis de partit
Vuit alcaldes repeteixen a
Lleida sota les sigles d’un altre partit o bé al capdavant
de llistes independents.
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política partits
Els pressupostos dels onze consells de Lleida sumen
90 milions, si bé la capacitat d’inversió depèn en gran
manera d’aportacions d’altres administracions. El
del Conselh d’Aran supera els 28 milions d’euros.
hagut acord. Junts ha enviat els republicans a l’oposició
en set, mentre que ERC ha fet
el mateix als edils de JxCat en
uns altres deu.
Només en dos localitats, com
són Tornabous i Alins, les dos
formacions estan juntes a l’oposició. La primera té un dels dos
únics alcaldes de la CUP a Lleida, mentre que, pel que fa a la
segona, l’alcalde és un dels divuit independents que governen
al marge dels partits.
Tampoc no hi ha hagut aliança entre republicans i Junts
en els consells de la Segarra, el

Solsonès i el Pallars Sobirà (vegeu el gràfic).

Majoria i equilibri
Els dos partits socis a la Generalitat governen el 85% dels
ajuntaments lleidatans. És un
percentatge gairebé idèntic al
dels últims quatre anys (84%),
encara que l’equilibri de forces
ha canviat.
A i x í ho resu mei x el nou
president de la Diputació: “És
un bon moment per a ERC, de
creixement. Som el partit independentista, però la gent també
ha vist que sabem governar i la

Alta Ribagorça

President: María José Erta
Partit: JxCat
Pacte d’investidura: No

Alt Urgell

Esquerra i Junts han pactat a les dos institucions
lleidatanes amb més pressupost: el de la Paeria de
Lleida (a la foto) ascendeix a 168 milions per al 2019,
mentre que el de la Diputació frega els 130 milions.
taca groga s’estén d’un municipi
al veí. Portàvem molts anys de
monocolor als municipis.”
El mapa polític té ara més
groc d’ERC, que ha guanyat 21
alcaldies i ja en suma 86.
Per la seua part, JxCat en té
112, menys de la meitat dels

aran

El “llogaret gal” socialista,
en paraules d’Iceta, on UA
governa el Conselh, Vielha i
cinc municipis més

z El pacte entre JxCat i ERC a l’Alt
Urgell contempla una presidència compartida. Miquel Sala (JxCat) i Martí Riera (ERC) compartiran el càrrec.

Garrigues

z L’alcalde de la Floresta, Jaume
Setó (JxCat), relleva l’alcalde de
Juneda, Antoni Villas, al capdavant del consell comarcal de les
Garrigues.

Noguera

z Després d’obtenir majoria absoluta al consell de la Noguera,
l’alcalde republicà d’Algerri, Miquel Plensa, és el nou president
de la corporació.

President: Miquel Plensa
Partit: ERC
Pacte d’investidura: No

Segarra

President: Francesc Lluch
Partit: ERC
Pacte d’investidura: Minoria ERC

z JxCat i Esquerra van arribar a
un acord de govern que va donar
la presidència del consell del Segrià a l’alcalde de Maials, David
Masot (JxCat).

Solsonès

z Sara Alarcón és l’única presidenta que repeteix en el càrrec.
La investidura va comptar amb
el suport de la CUP i l’abstenció
dels independents.

President: Sara Alarcón
Partit: ERC
Pacte d’investidura:
ERC+CUP+abstenció independents

PallarsJussà

President: Josep Maria Mullol
Partit: JxCat
Pacte d’investidura: ERC+JxCat

Així queden les
presidències
dels consells
constituïts
Alta Ribagorça

Pla d’Urgell

z El Pla, les Garrigues i la Ribagorça van ser els tres consells
on JxCat va obtenir majoria. El
primer el presideix l’alcalde del
Poal, Rafael Panadés.

Urgell

z L’acord d’ERC, CUP i PSC va arrabassar la presidència de l’Urgell a JxCat. El càrrec l’ocupa l’alcalde republicà de Sant Martí de
Riucorb, Gerard Balcells.

Solsonès

Noguera

Segarra
Segrià

z Un pacte in extremis d’ERC i JxCat va fer que els segons obtinguessin la presidència malgrat
ser la segona força. JxCat va sospesar pactar amb el PSC

z L’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, presideix el Sobirà amb
President: Gerard Sabarich
el suport de Som Poble. Aquests
Partit: JxCat
últims van mantenir l’alcaldia de
Pacte d’investidura: JxCat + Som Poble Sort gràcies al suport de JxCat.

President: Gerard Balcells
Partit: ERC
Pacte d’investidura: ERC+CUP+PSC

Alt Urgell

Pallars Jussà

Pla
d’Urgell

Urgell

Garrigues

Pallars Sobirà

President: Rafael Panadés
Partit: JxCat
Pacte d’investidura: No

Pallars Sobirà

z L’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, presideix
la Segarra en minoria. La CUP va
rebutjar donar suport a una aliança entre JxCat i el PSC.

Segrià

President: David Masot
Partit: JxCat
Pacte d’investidura: JxCat+ERC

joria dels municipis aranesos,
mentre que CDA, en altre temps
sòcia de Convergència a la Val
d’Aran, no té ara per ara cap
vinculació formal amb l’actual
JxCat.
La voluntat d’ERC de convertir-se en primera força a Lleida
i la de Junts a mantenir la seua
primacia i evitar un sorpasso
interfereixen en ocasions amb
les directrius que, en clau catalana, criden a la unitat d’acció
de l’independentisme. S’hi sumen rivalitats polítiques i fins
i tot personals a nivell de cada
municipi i comarca.

z María José Erta és la presidenta
del consell de la Ribagorça. L’anterior president, J.L. Farrero, amb
qui havia de compartir càrrec, va
renunciar al seu escó.

President: Miquel Sala / Martí Riera
Partit: JxCat / ERC
Pacte d’investidura :JxCat+ERC

President: Jaume Setó
Partit: JxCat
Pacte d’investidura: No

consistoris de Lleida. Els hereus
de Convergència segueixen com
a primera força en nombre d’ens
locals a les seues mans, però han
perdut la clara hegemonia dels
temps de CiU.
No només els republicans soscaven aquest domini. També ho
fan els alcaldes independents.
Alguns, com els de Riner i Ossó, es van presentar per CiU en
mandats anteriors.
Així mateix, Aran s’ha convertit en el “llogaret gal” del
socialisme a Lleida, en paraules
del líder del PSC, Miquel Iceta.
UA governa el Conselh i la ma-

alcaldies

Més de 80 relleus en consistoris i 52 alcaldesses
n Un total de 84 ajuntaments han canviat d’alcalde després de les eleccions,
davant dels 147 on el primer edil ha estat reelegit.
La gran majoria dels nous
han accedit per primera
vegada a l’alcaldia, encara
que hi ha excepcions com

els de Bell-lloc i Maldà, que
ja havien tingut el càrrec
anys enrere.
D’altra banda, les comarques lleidatanes han superat per primera vegada el
llindar del mig centenar
d’alcaldesses. En total són
52, dinou més que les 33

elegides fa quatre anys.
Ta n m atei x, c ont i nuen
sent una minoria respecte als alcaldes: un 22,5 per
cent de les 231 alcaldies
de Lleida estan en mans
de dones, davant del 77,5
per cent restant que sumen
els homes.
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Pallars/Alta Ribagorça

comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75
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Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

turisme reconeixements

Cinc pobles i 45 establiments del
Sobirà, destinació turística familiar

Segona certificació de la Generalitat a aquesta comarca després de les Valls d’Àneu
conselleria d’empresa

x.r.

❘ lleida ❘ Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí, Baix Pallars i 45
establiments i empreses del
Pallars Sobirà van rebre ahir
el certificat de Destinació Turística Familiar de la Generalitat, que s’atorga a les destinacions que ofereixen serveis
i equipaments adaptats a les
necessitats de les famílies. La
consellera d’Empresa, Àngels
Chacón, va lliurar els diplomes a municipis i empreses,
que s’engloben sota la marca
Pirineus-Noguera Pallaresa.
Les Valls d’Àneu, també al So-

promoció

La Generalitat considera
el turisme familiar un
projecte estratègic per a la
promoció de Catalunya
birà, ja comptava amb aquest
segell. El president del consell i alcalde de Rialp, Gerard
Sabarich, va explicar que si
s’hi sumessin la Vall Ferrera
i la Vall de Cardós, el Sobirà seria la primera comarca a
tenir tot el territori certificat.
Port Ainé, el Parc Natural de

Chacón, amb els alcaldes i propietaris d’establiments que van rebre el reconeixement.

l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes també van
rebre aquest reconeixement.
Sabarich va avançar que els
5 municipis treballaran “perquè la destinació tingui vida
pròpia”. Chacón va assegurar
que “el turisme familiar és un
dels projectes prioritaris i es-

tratègics en la promoció turística de Catalunya”. A Lleida,
a més de les Valls d’Aneu i Pirineus-Noguera Pallaresa, la
Vall de Boí també compta amb
aquesta certificació. A part de
Chacón, Sabarich i propietaris d’establiments, a l’acte van
participar els alcaldes de Sort

municipis iniciatives

consells

Els 3 municipis
tindran
vicepresidències
a la Ribagorça
Hi haurà 2 conselleries
compartides
x.r.

❘ lleida ❘ Tres edils de Junts
per Catalunya dels tres
municipis de l’Alta Ribagorça ocuparan les vicepresidències del consell
comarcal. D’aquesta manera, l’alcalde del Pont
de Suert, Josep Antoni
Troguet, serà el vicepresident primer. Alfons Duat,
regidor de la Vall de Boí,
ocuparà la vicepresidència segona, mentre que la
tercera l’ocuparà l’edil de
Vilaller Marimar Fernández. Així ho va assegurar
ahir la presidenta del consell i alcaldessa de Vilaller,
María José Erta. El ple de
la corporació va aprovar
divendres el cartipàs per
als propers quatre anys.
En aquest sentit, les conselleries de Turisme i de
Medi Ambient seran compartides. La primera és per
a José Antonio Parache i
Guillem Fornons i la segona, per a Alfons Duat i
Maria Àngels Parramon.
Erta i el gerent del consell
seran els únics càrrecs del
consell de l’Alta Ribagorça
que percebran retribucions
(vegeu SEGRE d’ahir).

jornades formació

Joves recuperen camins
històrics de l’Alta Ribagorça
❘ el pont de suert ❘ Fins a 24 joves participen al camp de
treball per a joves d’entre
14 i 17 anys que acull l’Alta Ribagorça. L’objectiu del
projecte és la recuperació de
camins tradicionals, alguns
de gairebé desapareguts. Fins
al 23 de juliol, els participants
hauran de dur a terme tasques de millora de les vies i
combinaran aquests treballs
amb activitats culturals i de
lleure.
La presidenta del consell,
María José Erta, va participar
a l’acte de benvinguda que va
tenir lloc dimecres a la seu de
la corporació. Erta va explicar la importància d’acollir
aquests campaments amb la
implicació d’entitats i ajuntaments. Segons la presidenta,
els joves podran descobrir els

(Raimon Monterde), Soriguera (Josep Ramon Fondevilla),
Llavorsí (Josep Vidal), Baix
Pallars (Ana Sentinella), el
director general de Turisme,
Octavi Bono, i el director de
l’Agència Catalana de Turisme, David Font, entre altres
autoritats.

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

generalitat

c.c.a.r.

Imatge de la reunió de jutges de pau a Isona.

Isona acull la trobada de
jutges de pau del Pirineu
Els participants al camp de treball de la Ribagorça.

racons del territori i conviure
amb altres persones i veïns.
El consell, l’ajuntament del
Pont, el centre excursionista
de l’Alta Ribagorça, l’Associ-

ació GER i el Parc Nacional
d’Aigüestortes col·laboren en
l’organització del camp, dirigit per la Fundació Escolta
Josep Carol.

❘ isona i conca dellà ❘ Isona va
acollir ahir la trobada de
jutges de pau del Pirineu i
d’altres zones de Catalunya.
Va ser una jornada en què
els participants van rebre
formació sobre les funcions
que han de desenvolupar els

jutges de pau. El secretari de
Relacions amb l’Administració de Justícia, Joan Domènec Abad, i la delegada de la
Generalitat al Pirineu i alcaldessa d’Isona, Rosa Amorós,
van participar a l’acte, entre
altres càrrecs.
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53

tv3

‘Signes dels temps’
aborda el paper de
l’església a la Vall Fosca

Artur Mas estrena la segona temporada d’‘El Divan’ ■ Sílvia TVE celebra els 50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna ■ La
Cóppulo torna a les 23.40 a TV3 amb el 129 president de la Generalitat, que assenyala que “vaig dir que feia un pas al costat,
no enrere” sobre quan es va apartar de la primera línia, el 2016.

1 i La 2 oferiran fins al dia 24 documentals i pel·lícules i abordaran el tema en programes d’actualitat, per celebrar la gesta
de Collins, Aldrin i Armstrong el 1969.

30 minuts actualitat

n Francesc Rosaura entrevista
a les 10.30 Conxita Salvadó i
Josep Montoya, responsables
pastorals de la Vall Fosca, a
Signes dels temps de TV3.
Aquest matrimoni viu a Sant
Cugat del Vallès, però passa
els caps de setmana al Pallars
Jussà. Rosaura els demanarà
per què han pres aquesta opció
de vida i quin treball fan amb
les comunitats cristianes dels
pobles del Pirineu.

lleida TV especial

‘Vacances a Txernòbil’, a TV3

Amb la sèrie d’HBO, les visites han crescut un 50% || Les empreses
turístiques asseguren una neteja a fons en les últimes dècades
tvc

Joan Cama condueix el programa al set de Lleida TV vora el riu.

L’arribada de les barques
de la Transsegre, en directe
La zona continua comptant amb molts espais abandonats des del 1986.

El 30 minuts, de TV3, emet a
les 21.55 el documental Vacances a Txernòbil, sobre una
destinació turística que està de
moda, la mateixa on va passar
el pitjor desastre nuclear de la
història. És una mostra de com
s’ha disparat l’interès pels llocs
on han ocorregut tragèdies, la

qual cosa es coneix com a tanatoturisme. Des de l’emissió per
HBO de la sèrie Chernobyl han
augmentat en un 50 per cent
les visites, amb 100.000 de
previstes per al 2019. Els turoperadors afirmen que s’ha fet
una neteja a fons en les últimes
dècades i que una visita breu no

suposa riscos i el químic Serhij
Myrnyj ofereix visites per millorar la fama i l’evolució econòmica de la regió, encara que
el seu testimoni s’enfronta al
dels antics habitants de Pripiat,
el poble més proper a la central,
que expliquen l’altra cara de la
realitat.

Les barques i els navegants
que hagin sobreviscut a la dura etapa d’ahir, entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai,
finalitzen al migdia la divertida carrera fluvial coneguda com la Transsegre, en una
etapa que recorre els quatre
quilòmetres que separen el
Partidor de Gerb del Parc
de la Transsegre a Balaguer.
Lleida TV retransmetrà en directe l’arribada a meta, amb
un equip instal·lat en un set
a l’esmentat parc, en el qual

Joan Cama i Marc Tàsies entrevistaran els membres de
l’organització per comentar
l’origen i la història d’una iniciativa que ja celebra la 35a
edició. L’alcalde de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal, explicarà
la importància d’una festa que
ha posat el municipi al centre
de les festes estivals, i també
explicaran l’ambient divertit
i familiar del matí, ja que l’espera s’amenitzarà amb grups
d’animació, música i un aperitiu popular.

