
ERC desbanca Junts a la Paeria 
de Cervera i Joan Santacana es 
converteix en el nou alcalde
Els postconvergents els retreuen que la moció de censura ara 
“no toca” i la CUP defensa treballar per una gestió feminista
Cervera
JUDIT CASTELLÀ
Una urna presidia la sala habilita-
da per celebrar la moció de cen-
sura de Cervera. Era el preludi del 
canvi que arribava. Després d’un 
any, ahir s’acabava el “somni” de 
Ramon Augé de ser alcalde de la 
ciutat i es donava pas a ERC.

Amb un discurs contundent, 
Joan Santacana va assegurar que 
la moció “tocava presentar-la fa 
un any” però “no teníem el su-
port”. Va acusar Augé d’haver 
“cosit” un govern “amb grapes 
rovellades” i de voler l’alcaldia 
“per tu sol”, a banda de “mala 
gestió” i “d’absències”. Davant 
dels retrets, Ramon Augé va re-
passar les actuacions més im-
portants, fent èmfasi en les situ-
acions complexes com la Dana, el 
Glòria i, ara, el coronavirus. Preci-
sament per estar en una situació 
de crisi, Augé va rebutjar la moció 
assegurant que presentar-la ara 
és “d’irresponsables”.

La clau per obrir la porta de la 
censura l’ha tingut Solucions i Fu-
tur amb Joan Prat al capdavant. 
Se’ls va fer fora de govern, diu, 
i això es va traduir en un ball en 
l’aritmètica municipal. “No hem 
anat a buscar cap força”, reconei-
xia ahir Prat, sinó que “ERC ens 
va preguntar si els donaríem su-
port”. En aquest sentit, Prat va de-

fensar que fer-ho suposava “actu-
ar amb coherència” amb l’inici de 
mandat per buscar “el millor per 
Cervera”. Qui també va defensar 
la seva coherència va ser la CUP. 
La portaveu Mireia Brandon va 
afirmar que “sempre estarem al 
costat de les classes populars”. 
Brandon va assegurar que la mo-
ció és “un acte de justícia” però 
que fer-la vol dir, també, com-
prometre’s a treballar per acabar 

amb la violència masclista, amb la 
LGTBIfòbia, amb la bretxa salarial 
i amb el racisme. Precisament, cal 
tenir en compte que a la Segarra 
només l’11% de les alcaldies es-
tan presidides per dones i, per 
això, el Consell Comarcal ha apro-
vat el Pla Comarcal de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere. 

Hi va haver temps per poemes 
i cançons, per part de la CUP i per 
SiF, però el to suau de les inter-

vencions no amagava el rebuig i 
la defensa aferrissada d’uns i al-
tres. Roser Segura, de Junts, va 
asseverar que la moció és “des-
tructiva” i que “no toca”. La veu 
més crítica dels postconvergents 
la posava Xavier Gras, que con-
fessava sentir “vergonya”. Gras 
va acusar Santacana “d’arribar a 
l’extrem per la cadira” i va afirmar 
que, respecte a l’alcaldia, “se’t va 
oferir i vas dir que no”. El PSC va 

defensar que “no és el millor mo-
ment” però va demanar la con-
tinuïtat de les tasques fetes per 
l’equip sortint. 

Amb 8 vots a favor i 5 en con-
tra, Santacana sortia investit pro-
metent que “aquest ajuntament 
és de 13 regidors” i serà això, re-
cosir consensos, la principal tasca 
que tindrà ara. 

Amb aquesta ja en són tres les 
alcaldies que ERC pren a Junts. La 
diferència, però, és que ara es fan 
amb una capital de comarca. La 
corda d’unió entre els dos partits 
independentistes està cada cop 
més desfilada i les afectacions 
que pugui tenir s’hauran de veure 
d’ara fins al final del mandat per-
què els de la seu del carrer Lluís 
Companys de Lleida saben que, 
a diferència dels seus companys 
al carrer Calàbria de Barcelona, 
aquí no poden pressionar per a 
que es premi el botó electoral.

SiF defensa la 
“coherència” i 

el PSC demana 
continuïtat

FOTO: ACN/ La presentació del nou govern municipal es farà avui en un acte a les 12.00 hores
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Celebració del 
Dia Universal de 
la Sardana a les 
Borges Blanques
Les Borges Blanques celebrarà 
el pròxim diumenge 21 de juny 
el Dia Universal de la Sardana 
amb un concert de la Cobla 
Marinell al pati de les Escoles 
Joan XIII. Atesa la situació de 
crisi sanitària, l’aforament es-
tarà limitat i es guardaran les 
mesures de distanciament per-
tinents. L’entrada al recital es 
farà pel Carrer Bellavista. 

El PSC de Sort reclama que el 
Govern “tingui en compte el ter-
ritori en la tramitació del projec-
te de llei per crear l’Agència de 
Patrimoni Natural”. El portaveu 
va explicar que “hem registrat 
una moció perquè la capital del 
Pallars Sobirà se sumi també a 
la reclamació d’aturar la creació 
d’un organisme, la tramitació del 
qual fins al moment no ha tingut 
en compte els ens locals ni els 
agents del gestió del territori”.

El PSC demana tenir 
en compte el territori 
per l’Agència Natural

L’Ajuntament de Maldà signa un 
conveni de col·laboració amb 
l’empresa Coopdevan (Vanwoow)  
per col·laborar en el projecte per 
a públic autocaravanista i camper 
a la població, per habituar una 
zona habilitada perquè els visi-
tants hi puguin estacionar l’auto-
caravana. El projecte aposta per 
la promoció turística per atreure 
públic camper i autocaravanista.

Maldà aposta 
pel turisme 
del sector de 
d’autocaravana

FOTO: C.C.U./ Es defensa un turisme tranquil sense aglomeracions
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Lleida recupera després 
de 20 anys el transport 
ferroviari amb el port
Per productes agroalimentaris al ser 
“més competitiu” que per carretera
Lleida
ACN
El Port de Tarragona i Renfe han 
recuperat després de més de 20 
anys el transport ferroviari de 
productes agroalimentaris a Llei-
da. Aquest servei ferroviari es va 
deixar de prestar per la proximi-
tat de Lleida al Port de Tarragona, 
cosa que no el feia prou compe-
titiu respecte a altres transports 
terrestres. Aquest nou servei 
ferroviari implica reprendre un 
transport de mercaderies a la 
zona i obre la possibilitat que es 
mantingui i s’incrementi a mig 
termini gràcies als nous condicio-
nants del mercat, la sostenibilitat 
i la competitivitat, segons assen-
yalen des de port tarragoní i Ren-
fe. La setmana passada el Port 
de Tarragona va carregar un tren 
amb fava de soja amb destinació 
a les instal·lacions de BonÀrea a 
Lleida.

El servei iniciat per Renfe Mer-
caderies és de transport de ce-
real (fava de soja), amb trens de 

FOTO: Renfe / Un tren de mercaderies al Port de Tarragona

17 vagons tipus TT5 d’unes 850 
tones de càrrega neta. En la pri-
mera etapa, es tracta d’un tren de 
freqüència setmanal, que s’anirà 
augmentant en funció de les ne-
cessitats de subministrament que 
plantegi el client final. A més del 
transport ferroviari, dins del ma-
teix paquet logístic, s’inclouen les 
maniobres necessàries per a la 

descàrrega i pesatge de vagons a 
les seves instal·lacions.

El subdelegat del govern a 
Lleida, José Crespín, va celebrar 
el retorn d’aquest servei i va afir-
mar que és “un primer pas impor-
tantíssim i un avenç per al sector 
agroalimentari de les Terres de 
Lleida” i que “obre una porta a 
nous mercats”.

Milloren la xarxa i 
l’abastiment d’aigua 
de diferents nuclis 
de Massoteres

La Seu obre el 16 de 
juny la matrícula 
per al nou curs de 
l’escola d’art i dansa

Presenten un llibre 
que ‘viatja’ per 
la història de la 
medicina aranesa

ERC defensa 
l’actualització 
territorial perquè 
“és un model antic”

La Diputació de Lleida ha sub-
vencionat les actuacions per a 
la sectorització i adequació de 
les sortides dels dipòsits dels 
nuclis de Massoteres, Palouet i 
Talteüll per un import d’11.700 
euros. Les obres, que van fina-
litzar fa un parell de setmanes, 
milloraran el rendiment de la 
xarxa i fer de la infraestructura 
d’abastament d’aigua un ele-
ment més sostenible.

La Seu d’Urgell obrirà el pròxim 
dimarts 16 de juny el període 
de matriculació de l’Escola Mu-
nicipal d’Art i de l’Escola Muni-
cipal de Dansa de la Seu d’Ur-
gell per al nou curs 2020-2021. 
Enguany les matrícules es tra-
mitaran exclusivament de ma-
nera telemàtica a través de la 
pàgina municipal www.laseu.
cat El termini finalitzarà el dia 
30 de juny.

L’Institut d’Estudis Aranesos 
acollirà el pròxim dimecres 17 
de juny, a partir de les 19.00 
hores, la presentació del llibre 
Es professionaus dera sanitat 
ena Val d’Aran. Qui, Quan, Com 
1600 – 1950”, de Joan Carlos 
Riera Socasau. El llibre fa un 
recorregut per la història de la 
medicina aranesa i arriba en un 
moment en què els professio-
nals sanitaris són essencials.

El senador d’ERC a l’Alt Pirineu 
i Aran, Miquel Caminal, ha de-
manat a la ministra de funció 
pública i territori, Carolina Da-
rias, l’actualització de la distri-
bució territorial. Va apuntar 
que “el model provincial no 
s’ajusta en absolut a la realitat 
territorial” i que “és un model 
antic”. A més, va dir que apos-
ten per a supressió de les dipu-
tacions de les províncies.

Tàrrega talla el 
trànsit del tram 
urbà de la C-14 
els dies 16 i 17
Les obres de renovació del ca-
rrer de Jacint Verdaguer de 
Tàrrega obligaran a tancar al 
trànsit rodat bona part del 
tram urbà de la carretera C-14 
els propers dies 16 i 17 de juny. 
La incidència vindrà motivada 
per la instal·lació d’una canona-
da a la intersecció amb el carrer 
de Joan Maragall.  Per tant, els 
vehicles que travessin la ciutat 
hauran de transitar per les vies 
que circumval·len el nucli urbà 
i també s’efectuaran talls de 
trànsit a la plaça del Carme i al 
carrer de Joan Maragall.

El bus entre Les 
i Lleida pararà a 
Areny de Noguera 
a partir del pròxim 
dilluns 15 de juny

Monitoritzen en 
directe el primer 
niu d’un gall fer al 
parc de l’Alt Pirineu 

El bus entre Les (Val d’Aran) 
i Lleida pararà al municipi 
d’Areny de Noguera (Ribagorça) 
a partir de dilluns. D’aquesta 
manera, la Generalitat resol 
una reiterada petició del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà 
i dels municipis afectats de la 
Terreta. La zona de la Terreta 
correspon a una part del terme 
municipal de Tremp que es tro-
ba situada al límit territorial en-
tre Catalunya i Aragó. Els usua-
ris de la Terreta podran utilitzar 
els abonaments T10/120.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu 
ha acollit el primer projecte 
de monitorització en directe 
de la incubació dels ous d’una 
femella de gall fer a Catalunya. 
Així, ha instal·lat una càmera 
connectada amb telefonia, que 
permetrà per primer cop el se-
guiment diari d’un niu d’aques-
ta espècie, per tal de conèixer 
amb més precisió els perills 
que l’envolten. Aquesta gallinà-
cia, la més gran a Catalunya, es 
troba amenaçada a tota la Pe-
nínsula Ibèrica, i, pel que fa a 
Catalunya, la seva població es 
concentra sobretot al Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu. En els deu 
últims anys l’espècie ha patit 
una regressió de prop del 30% 
a tot el Pirineu català.

El Govern ha enllestit la repa-
ració dels desperfectes que el 
temporal Dana va provocar en 
carreteres de les Garrigues, amb 
la finalització de les obres dutes 
a terme per reparar el pont de 
la carretera LP-7013 sobre el riu 
Gorgs, al terme municipal del Vi-
losell. A més, també s’han exe-
cutat obres d’emergència a les 
carreteres LV-7023, entre Juneda 
i Castelldans; a l’L-200, entre les 
Borges Blanques i Mollerussa, i a 
la C-233, de les Borges Blanques a 
Castelldans. 

El cost de totes aquestes in-
tervencions a la xarxa viària de 
les Garrigues que és titularitat de 
la Generalitat ha suposat una in-

versió per part del Govern d’1,8 
milions d’euros. El secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat, Isidre 
Gavín, va visitar ahir la reparació 
duta a terme al pont sobre el riu 
Gorgs, al Vilosell, afectat pels ai-
guats de l’octubre passat. 

Els treballs han comptat amb 
un pressupost de 620.000 eu-
ros. Amb la finalització d’aques-

ta obra, han culminat els treballs 
executats pel Govern per reparar 
els desperfectes que van ocasio-
nar temporal Dana en carreteres 
de les Garrigues, amb una inver-
sió total d’1,8 MEUR. Els aiguats 
que van caure els passats 22 i 23 
d’octubre van afectar greument 
el pont i els talussos d’acompan-
yament de l’estructura.

Finalitzen les 
obres per reparar 
els danys causats 
pel ‘Dana’ a vies 
de les Garrigues

FOTO: Territori i Sostenibilitat / La inversió ha estat d’1,8 milions
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Desarticulen una organització 
transnacional dedicada al tràfic 
de persones amb 1.000 víctimes
Al febrer es van detenir set persones a les comarques 
de Lleida i es van fer registres a Rosselló i Torrefarrera
Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos i la Guàrdia Civil han 
desarticulat una organització 
transnacional dedicada al trà-
fic de persones. S’han identifi-
cat més de 1.000 víctimes, entre 
les quals dones embarassades i 
menors, que eren abandonades 
quan no podien pagar la quanti-
tat exigida pels explotadors. Prin-
cipalment provenien de països 
africans i eren captades en ori-
gen per treballar de manera irre-
gular i en precari. Hi ha hagut 12 
detencions, així com registres en 
diversos països europeus. En con-
cret, hi ha hagut escorcolls a les 
demarcacions de Burgos, Lleida i 
Barcelona, així com tres a Portu-
gal, dos a Alemanya i una deten-
ció als Països Baixos. S’estima que 
l’organització va obtenir uns be-
neficis de mig milió d’euros.

Cal recordar que el divendres 
7 de febrer el jutjat de Tremp 
va acordar la presó provisional 
i sense fiança per a 11 persones 

detingudes en l’operatiu fet el di-
mecres 5 de febrer, quan es van 
fer escorcolls a Torrefarrera i Ros-
selló, però també a Mataró i en 
altres punts de Tarragona i Barce-
lona. D’elles, 7 van ser arrestades 
a les comarques lleidatanes.

La investigació va començar a 
finals del 2018, quan agents dels 
Mossos van detectar a Tremp fur-
gonetes portat a persones d’ori-
gen africà, aixecant les seves sos-
pites, i va concloure al maig. Les 
persones indocumentades eren 
traslladades a l’Estat, des d’on les 
transportaven a França, Bèlgica i 
Alemanya. Aleshores exigien un 

pagament d’entre 500 i 750 eu-
ros. En aquest sentit, una part 
d’aquesta organització estava es-
tablerta a l’Estat, formada princi-
palment per persones subsahari-
anes que residien a la demarcació 
de Lleida, on disposaven d’un pis 
a càrrec del cap de l’organització 
a la localitat de Rosselló. Disposa-
ven d’un segon immoble a Mata-
ró, on vivien la resta de membres. 
Cada integrant de la xarxa tenia 
un rol diferenciat i obeïa a una je-
rarquia clara. L’operació ha tingut 
una gran complexitat per l’abast 
geogràfic i temporal, ha estat di-
rigida per un jutjat de Tremp i im-
pulsada per la fiscalia de Lleida.FOTO: N. G. / Imatge del mes de febrer d’un detingut a Torreferrera en l’operació dels Mossos i la Guàrdia Civil

Dones 
embarassades 
i menors van 
ser víctimes

Els Agents Rurals van descobrir 
un exemplar adult de serp d’es-
cala (Zamenis scalaris) totalment 
albina al municipi de Vallbona de 
les Monges (Urgell). Segons van 

explicar, l’animal mesurava poc 
més d’un metre i estava al centre 
de la carretera. Així, els efectius 
del cos la van apartar del vial cap 
a una zona més segura.

Els Agents Rurals localitzen 
una serp albina a Vallbona

FOTO: A. R. / Els membres del cos la van trobar al centre de la carretera

Detingut per 
agredir a la 
seva parella i 
amenaçar-la 
de mort
La Guàrdia Urbana de Lleida va 
detenir el dijous un home de 53 
anys com a presumpte autor 
d’un delicte de violència de ge-
ner. Els fets van tenir lloc a les 
15.05 hores, quan una patrulla 
va anar a la Mariola en rebre un 
avís d’un possible cas de violèn-
cia de genere. Un cop al lloc, 
una dona va denunciar que el 
seu home, després d’un discus-
sió, l’havia agredit i amenaçat 
de mort, i ella havia marxat del 
pis. Tot seguit, els agents de la 
policia local van identificar-lo 
com a A. O., de 53 anys i nascut 
al Marroc, i el van arrestar.

Denunciada per 
causar molèsties 
als veïns a 
la Bordeta
La Urbana de Lleida va denun-
ciar el dijous una jove de 27 
anys per ocasionar molèsties 
al veïnat. Va succeir a les 19.20 
hores, quan una patrulla va 
anar al carrer Hostal de la Bor-
deta en rebre molèsties ocasi-
onades per crits i sorolls en un 
habitatge. La causant va ser 
identificada, però va continuar 
cridant i va increpar els agents.

La Guàrdia Urbana de Lleida va 
denunciar el dijous a l’LL-11, 
a la rotonda del Cementiri, un 
home per conduir amb el car-
net caducat i amb la ITV del 
vehicle sense vigència, i els 
agents van iniciar les diligències 
penals per falsificació de docu-
ment públic, ja que l’home va 
reconèixer que l’etiqueta de la 
ITV amb vigència fins l’any prò-
xim que portava l’havia agafat 
d’un altre vehicle. 

Sense carnet ni ITV 
i amb l’etiqueta 
d’un altre vehicle

Judici per un conductor que va causar un 
accident i va donar positiu en alcoholèmia
La Urbana de Lleida va fer la denuncia i les diligències penals contra 
un conductor que va provocar un accident en xocar amb un altre 
turisme a l’Avinguda de l’Alcalde Porqueres a la cruïlla amb el carrer 
Beat Francesc Castelló Aleu, regulada amb semàfor, i va donar un 
positiu en alcoholèmia de 0,40 mg/l. L’altre xofer va resultar ferit lleu.
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