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Freixenet abandona MES 
p@1 P.àcte electoral amb 
Junts per -catalunya 
També plega Jordi Fortuny, de Tarragona 
la segona tinent d'alcalde 
de la Paeria de Ueida, 
Jordina Freixanet, i el 
segon tinent d'alcalde de 
Tarragona, Jordi Fortuny, 
marxen de MES pel pacte 
electoral que la formació ha 
segellat amb Junts. 

Lleida 
ACN 

Així ho van anunciar dijous, expli
cant que deixen la seva formaCió 
política, Moviment d'Esquerres 
(MES), arran de l'acord electoral 
que ha concretat amb JxCat per 
presentar-se a les eleccions pre
vistes per al 14 de febrer. Cal re
cordar que MES va formar part 
de la candidatura de JxSí el 2015 i 
es va presentar al Parlament de la 
mà d' ERC el 2017 i en molts mu-

La segona tinent d'alcalde 

nicipis a les darreres eleccions lo
cals de 2019. Freixanet i Fortuny 
van emetre un comunicat en què 

Validen les llistes de Junts, 
que sumen a Pou com a 
representant de Demòcrates 
Els afiliats i les afiliades de Junts 
per Catalunya van validar dijous 
l'a- llista electoral de la formació 
per a les eleccions al Parlament 
del pròxim 14-F a la circumscrip
ció de lleida en la tercera urna 
del procés de primàries. La pro
posta del partit per bastir la seva 
llista electoral a la demarcació ha 

estat elaborada combinant una 
sèrie de criteris com són la pari
tat, l'equilibri territorial, la diver
sitat professional i generacional, 
així com el suport que han obtin
gut les persones no proclamades 
en la segona urna. 

Com a novetats a la llista, i des
prés d'haver superat el 50% del 

critiquen la decisió de l'assem
blea. de MES, que suposa "una 
aliança amb un moviment que es 
reivindica com a liberal i naciona
lista català, majoritàriament he
reu de la tradició de centre-dreta 
de CiU". 

Hi expliquen que es va debatre 
la possibilitat que membres de 
MES se sumessin a diferents can
didatures -MES ha format part 
de llistes d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Guanyem i els co
muns arreu del territori-, que es 
va rebutjar amb el 51% dels vots, 
i denuncien que la discussió va 
estar presidida pel que titllen de 
"manca de mesures democràti
ques". Jordina Freixanet, a més, 
forma part de la llista dels repu
blicans per al 14-F a la demarca
ció de Lleida. 

suport en la tercera urna, s'hi in
corpora Cristina Casol com a nú
mero 2, en ser la candidata feme
nina més votada a la segona urna 
i partir d'una llista cremallera, en 
què homes i dones ocupen llocs 
alterns. També s'incorpora a la 
llista com a número 4 l'alcaldessa 
de l'Albi, Anna Feliu, i l'exregido
ra a l'Ajuntament d'Isona i Conca 
Dellà, Jeannine Abella serà la nú
mero 6. Així mateix, Jordi V. Pou, 
fruit de la candidatura conjunta 
amb Demòcrates, anirà de núme
ro 11 a la llista de Junts per Ca
talunya. 

FOTO: J.M.C./ Rebutgen un "Estat que criminalitza la dissidència" 

Acció independentista per 
l'alliberament del "poble" 
L'ANC-lleida, el CDR de Ponent 
i Catalans per la Independència 
van desplegar ahir una bandera 
a la Seu Vella per reclamar l'alli
berament "com a poble i com 

a nació" i per rebutjar un Estat 
"hereu d'una falsa transició de la 
dictadura franquista" i "un Estat 
que criminalitza la. dissidència 
política". 

Siobhan Carrasco i Roger Brils 
lideraran el Jovent Republicà 
dl\gramunt durant aquest any 
Les Joventuts d'ERC a Agramunt 
han escollit, després de fer ba
lanç de l'any, el nou equip en
capçalat per .,.Siobhan Carrasca 
i Roger Brils, que passaran al 
capdavant de la secció durant 
el pròxim any. La nova portaveu 
va assenyalar que "en la situació 
que ens toca viure, és essencial 

que els i les joves ens organit
zem i passem a l'acció per ga
rantir els nostres drets i un futur 
digne. Cal seguir lluitant per fer 
d'Agramunt una vila feminista, 
ecologista, republicana, inde
pendentista, anti racista i en con
clusió, un bon lloc per als i les 
joves". 

Esta Navidad haz regalos 
que cuidan y protegen 

Mascari llas, lavamanos y productes de limpièza 
para la escuela y para la higiene personal de los 
alumnes, alimenlación, pozos para suministro 
de agua potable, equipes de protección para el 

personal sanitario y mucho mas. 
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