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Canal virtual a la Seu amb 50 
audiovisuals sobre el formatge.

p. 16
Actuació d’urgència perquè el 
col·legi Antoni Torroja tingui pati.

p. 19

el paer en cap atén els mitjans de comunicació a la sortida de la sessió plenària del Congrés.

pAeriA

redaCCió
❘ lleiDA ❘ El Govern de Pedro 
Sánchez no va aconseguir fi-
nalment tirar endavant ahir al 
Congrés el reial decret que pre-
veia la cessió dels romanents 
dels ajuntaments a l’executiu 
central malgrat els intents del 
ministeri d’Hisenda, que va 
continuar negociant fins a últi-
ma hora. El text es va aprovar 
a començaments d’agost però 
requeria la ratificació de la 
Cambra Baixa al cap d’un mes 
per seguir en vigor. En les últi-
mes setmanes s’ha multiplicat 
l’oposició al text, especialment 
dels ajuntaments, catalans i a 
tot l’Estat. Al Congrés, els par-
tits de l’oposició van votar-hi 
en contra (193 nos de 350) i van 
exigir un nou projecte que per-
meti als ajuntaments utilitzar el 
superàvit en plena pandèmia, 
una cosa que impedeix ara la llei 
d’estabilitat pressupostària. La 
d’ahir va ser la cinquena ocasió 
en democràcia en què el Con-
grés va tombar un decret llei del 
Govern. Va ser la primera clate-
llada parlamentària al Govern 
de coalició.

El PSOE va aconseguir no-
més convèncer Unides Podem, 
el seu soci de Govern, que va 
votar-hi a favor després d’acon-
seguir de la ministra María Je-
sús Montero un fons addicio-
nal de 3.000 milions. El text 
derogat contemplava la ces-
sió voluntària dels romanents 
dels ajuntaments al Govern (a 
Lleida es van xifrar en més de 
200 milions d’euros, inclosos 
80 de la Diputació) a canvi del 

La pressió dels ajuntaments aconsegueix 
vetar el decret de romanents de Moncloa
Derogat al Congrés el projecte, que pretenia donar a l’Estat els estalvis locals, i el PSOE aconsegueix 
només el suport d’Unides Podem || Demanen un nou text que permeti l’accés als fons sense condicions

congrés legislació

pagament als municipis com a 
“interessos” del 35% d’aquesta 
quantitat durant aquest any i 
el 2021, a més de la devolució 
de tot el superàvit cedit en un 
termini de deu a quinze anys. 
Aquesta mesura deixava sense 
fons immediats els ajuntaments 
sense superàvit, per exemple, 
Lleida, Mollerussa, Cervera o 
el Pont de Suert. Els municipis 
de Lleida amb superàvit (uns 
150) haurien rebut 71 milions 
extres a més de la devolució 
del romanent. El reial decret 

va generar una forta oposició 
de nombrosos alcaldes a Cata-
lunya, a més de l’ACM. L’alcal-
de de Lleida, Miquel Pueyo, va 
assistir ahir al ple del Congrés 
i va reclamar després de la vo-
tació un nou projecte que inclo-
gui l’aportació de 5.000 milions 
als ajuntaments (equivalents al 
35% del romanent a tot l’Estat) 
i que es distribueixin “amb cri-
teris objectius”. El president de 
la Diputació, Joan Talarn, va 
exigir desactivar la llei d’esta-
bilitat pressupostària. La dipu-

tada Montse Mínguez (PSC) va 
lamentar la derogació i va dir 
que Lleida ciutat “perd 750.000 
euros per compensar el dèficit 
dels autobusos i l’oportunitat de 
participar en el fons dels 5.000 
milions”. El diputat al Congrés 
per ERC Xavier Eritja va asse-
nyalar que el reial decret perpe-
tuava la política d’austeritat del 
PP. Concepció Cañadell (Junts, 
Grup Plural) va dir que “cre-
iem que tots els ajuntaments han 
de poder accedir als 5.000 mili-
ons”, no només els excedentaris.

Famílies de Golmés perden l’autobús 
escolar per anar a l’institut a Mollerussa

educació transport escolar

redaCCió
❘ lleiDA ❘ Nou famílies de Gol-
més van denunciar ahir que el 
departament d’Educació els ha 
comunicat, quatre dies abans 
d’iniciar el curs escolar, que els 
seus fills, que cursaran segon i 
tercer d’ESO a l’Institut La Ser-
ra de Mollerussa, perden el dret 
del transport públic perquè no 
estan matriculats al seu centre 
adscrit, l’institut Mollerussa 
IV. Asseguren que els argu-
ments d’Educació són que no 

hi ha prou places a l’autocar i, 
per tant, els alumnes que van 
a un centre no adscrit no po-
den tenir el transport escolar 
subvencionat. 

Els pares asseguren que 
aquesta mesura és un greuge 
respecte a altres estudiants, si-
guin del poble que siguin, i van 
denunciar la indefensió i la falta 
de temps per trobar una solució. 
Van afegir que aquesta mesu-
ra suposa una pèrdua de drets 
a l’hora d’escollir un institut, i 

que al finalitzar el curs passat 
no se’ls va comunicar cap canvi 
en el transport escolar. 

Van assegurar en aquest sen-
tit que el departament hauria de 
garantir el transport per a tots 
els alumnes que cursessin ESO 
fora de la seua localitat. Van 
apuntar que la solució implica-
ria contractar un autocar de més 
places (ara és de 50) que donés 
cabuda als alumnes de Golmés 
que van a l’institut de La Serra 
de Mollerussa.

La Pobla  
regula la 
circulació viària

regulació

❘ lA poblA De Segur ❘ La Pobla 
de Segur multarà a partir 
d’aquest dilluns tots els con-
ductors que cometin alguna 
infracció viària a la pobla-
ció, ja que entrarà en vigor 
la nova ordenança de circu-
lació, que té com a objectiu 
garantir la seguretat a la via 
pública i ordenar el trànsit, 
sobretot els aparcaments a 
dins del nucli urbà. Les san-
cions aniran des dels 100 fins 
als 6.000 euros.

Torres de Segre 
renova els 
serveis bàsics

reformes

❘ TorreS De Segre ❘ L’ajuntament 
de Torres de Segre inverti-
rà la major part dels ajuts 
concedits pel Pla d’Obres 
i Serveis a la renovació de 
la xarxa d’aigua de boca i 
sanejament del centre ur-
bà. Segons va explicar l’al-
calde, Joan Carles Miró, és 
molt antiga i molts trams són 
d’uralita, per la qual cosa es 
produeixen fuites contínues. 
S’invertiran més de 300.000 
euros en aquesta actuació.

leS fraSeS

«El decret confiscava 
l’estalvi municipal. 
S’ha de derogar 
la llei Montoro»

Joan talarn  
preSiDenT De lA DipuTACió

«El Govern espanyol 
no pot buscar la 
centralització i 
més austeritat»

miquel pueyo  
AlCAlDe De lleiDA

«Han aconseguit 
que segueixi la llei 
Montoro i que els 
diners es quedin 
als bancs»

montse mínguez  
DipuTADA De pSC-pSoe per lleiDA

«Els ajuntaments han 
de poder accedir per 
igual al fons Covid»

xavier eritJa  
DipuTAT D’erC per lleiDA

«Tots els municipis 
han de poder 
comptar amb els fons 
contra la Covid-19»

concepció cañadell  
DipuTADA De junTS per lleiDA
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LA DIADA 11-S marxa de torxeS

La marxa de torxes es va convertir aquest any en una encesa simbòlica de torxes davant l’edifici del roser.

maite monné

redacció
❘ lleiDa ❘ La tradicional Marxa 
de Torxes que a Lleida ciutat 
recorria cada any la distància 
entre el Roser i la Seu Vella es 
va adaptar ahir a les restriccions 
per la pandèmia i es va transfor-
mar en una ofrena simbòlica a 
càrrec dels representants d’unes 
vint-i-cinc entitats participants 
i en la lectura d’un manifest a 
càrrec del periodista i escriptor 
Francesc Canosa. L’acte estava 
tancat al públic i va ser presi-
dit per la flama d’una desena 
de torxes que van encendre els 
participants.

Canosa va reivindicar al ma-
nifest el paper de Lleida en les 
grans fites històriques que han 
desembocat en la dominació 
de Catalunya com la caiguda 
de Barcelona el 1714 (a Lleida 
va succeir el 1707 en el mateix 
Roser), l’entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona el 1939 
(a Lleida, el 1938) o fins i tot el 
desembarcament de les forces 
de l’Estat al Museu de Lleida per 
emportar-se les obres de Sixe-
na gràcies a l’article 155 que va 
suspendre l’autonomia de la Ge-
neralitat el 2017.

“Si som aquí els catalans és 
perquè Catalunya és l’últim in-
terrogant d’un món antic que no 
té resposta des del 1714.” “Si 
som aquí els catalans no és per-
què vulguem el dret a decidir, si 
som aquí és perquè tenim el dret 
natural a existir”, va defensar 
Canosa.

Les torxes van ser presents 

Les torxes mantenen la flama  
pel “dret natural a decidir”
La pandèmia obliga a canviar el format i delimitar els actes a un grup reduït de 
persones || L’escriptor Francesc Canosa, autor del manifest aquest any

segre

maite monné

altres ciutats com tàrrega van organitzar també una encesa simbòlica de torxes.

Francesc canosa (dreta) va llegir el manifest de l’acte d’ahir.

agenda per avui

Barcelona
z 09.00: ofrena floral al monu-
ment de rafael Casanova, en-
capçalada pel president de la 
generalitat, Quim torra, que 
estarà acompanyat pel vice-
president del govern, Pere ara-
gonès, i la consellera de la Pre-
sidència, meritxell Budó.

09.05: ofrena de la mesa del 
Parlament al monument de ra-
fael Casanova. serà encapçala-
da pel president del Parlament, 
roger torrent.

Lleida
z 10.30: el PsC farà una ofrena 
floral al monument de salvador 
allende (c/ ton sirera).
11.00: els socialistes faran una 
altra ofrena davant del turó de 
la seu Vella.

Plataforma per la Llengua
z 10.30: l’entitat farà una ofre-
na floral al Parador del roser, al 
carrer Cavallers.

Tàrrega
z 11.00: ofrenes florals d’enti-
tats i institucions a la plaça ra-
fael Casanova de la capital de 
l’Urgell.

Almacelles
z 11.00: acte institucional i ofre-
na floral davant de la senyera 
del parc d’europa.

En Comú Podem
z  11.30: la formació farà dos 
ofrenes a lleida. la primera, al 
turó de la seu Vella i la segona, 
a les 11.15 hores al Parador del 
roser.

Bellcaire d’Urgell
z 17.14: acte d’homenatge a llu-
ís Companys a la plaça que por-
ta el seu nom.

ANC a Lleida
z 17.00: a lleida, l’acte central 
serà una marxa de vehicles que 
sortirà del Camp d’esports pels 
carrers de lleida, fins a un punt 
encara sense determinar, on es 
llegirà el manifest.

Mobilitzacions
z  A partir de les 17.00 hores: 
l’anC ha fet una crida perquè 
la ciutadania surti als balcons a 
les 17.14.
17.00: l’entitat ha organitzat 
més d’un centenar d’accions, 
mobilitzacions i concentracions 
en diferents pobles de Catalu-
nya. a la demarcació de lleida, 
se celebraran actes en tretze 
municipis: lleida, mollerussa, 
Cervera, rosselló, tornabous, 
guissona, solsona, oliana, 
tremp, la seu d’Urgell, la Pobla 
de segur, sort i taüll.

Tàrrega
z 17.00: l’anC de tàrrega va de-
cidir fa uns dies no organitzar 
una concentració i participaran 
en la Diada des del balcó.

Bellpuig
z 16.45: manifestació amb vehi-
cles des de la plaça sant roc i 
lectura d’un manifest.

també d’una forma o una altra 
a comarques. 

Tàrrega
A Tàrrega, les entitats orga-

nitzadores (ANC, El Rostoll, 
La Soll i Òmnium) van oferir 
també una encesa simbòlica 
en quatre punts de la ciutat: el 
monument a Rafael Casanova, 
el monument Països Catalans, 
el castell i La Soll, així com els 
diferents pobles del municipi. 
L’objectiu era “mantenir l’es-
perit de la flama i la lluita per la 
República Catalana i la llibertat 
dels presos polítics i exiliats”.
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