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El Parlament celebra avui la primera sessió per investir Quim Torra com a president, que ahir va afirmar que
obeirà el mandat de l’1-O. Tanmateix, la seua elecció depèn de la decisió que prengui demà la CUP a Cervera. A
més, Rajoy, animat per Albert Rivera, amenaça amb més 155 i el TC podria impedir votar Puigdemont i Comín.
POLÍTICA CATALANA EL PLE

Torra acatarà el mandat de l’1-O però la
CUP podria frustrar la seua investidura
També necessita el ‘sí’ de Demòcrates i que el TC deixi votar Puigdemont i Comín
ACN

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ El candidat a la presidència de la Generalitat, Quim
Torra, va avançar ahir que, si és
investit, el seu “pla republicà”
pivotarà al voltant de “tres vies
d’acció política” que seran les
institucions “a l’exili”, la Generalitat i una ciutadania “empoderada i mobilitzada que ha de fer
avançar el procés constituent”.
Referent a això, Torra va
apostar per obeir el mandat
de l’1-O, “que és el fil històric
que ens uneix amb la declaració política d’independència”, i
va anunciar que implementarà

RESTITUCIÓ

Torra promet “recuperar”
les lleis suspeses al
Constitucional i restituir
els cessats per Rajoy
un “pla de xoc contra l’article
155 i els cessaments per motius
polítics”.
Així mateix, es va definir
com “un president republicà”
que governarà per a tots els catalans i que advocarà per “recuperar les lleis suspeses pel
Constitucional”. Torra també
va emfatitzar que la legislatura
tindrà “caràcter de provisionalitat i excepcionalitat” i que “seran molt importants els gestos
simbòlics, com penjar un llaç
groc a la façana del Palau de la
Generalitat”.
D’altra banda, el candidat va
explicar que, al discurs d’avui
davant del Parlament durant la
primera sessió d’investidura, la
paraula diàleg serà “de les més
escoltades”. En aquest sentit, va

Quim Torra, flanquejat pels diputats de JxCat Elsa Artadi i Eduard Pujol, ahir, al Parlament.

ELS NÚMEROS

Dissabte
z Amb els 66 diputats de JxCat
i ERC no n’hi hauria prou per investir Torra en primera volta, al
no sumar majoria absoluta.

majoria absoluta =68
(JxCAT+ERC) 66

majoria simple =66

Dilluns
z L’abstenció de la CUP, més els
vots de JxCat i ERC, permetria investir Torra en segona volta amb
majoria simple. Però el candidat
seria rebutjat si els cupaires votessin no. També depèn del vot
de Demòcrates i de la decisió del
Tribunal Constitucional.

(Cs+PSC+CAT en Comú+PP) 65

(CUP) 4

(JxCAT+ERC+CUP) 70

(JxCAT+ERC) 66

(Cs+PSC+CAT en Comú+PP) 65
(CUP) 4

(JxCAT+ERC) 66

(Cs+PSC+CAT en Comú+PP) 65

(Cs+PSC+CAT en Comú+CUP+PP) 69

indicar que “la mà estesa per parlar l’hem tingut sempre” i, per
això, va convidar el president del
Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de la Comissió
Europea, Jean Claude Juncker, a
reunir-se “quan vulguin”.
No obstant, la investidura de
Torra depèn de la decisió que
aquest diumenge prengui la CUP
al consell nacional, que tindrà
lloc a Cervera. A petició de tres
assemblees territorials, els cupaires debatran si mantenen l’abstenció dels seus quatre diputats o,
com alguns sectors del partit han
demanat, voten no al candidat
designat per Puigdemont.
Arran d’això, el diputat Vidal
Aragonès ja va advertir ahir que
“més enllà que sigui Quim Torra
el candidat, el que volem saber
és quin serà el programa”. Igualment, Demòcrates, formació coalitzada amb Esquerra Republicana, va iniciar ahir una votació
interna, els resultats de la qual se
sabran avui, perquè la militància
decideixi si els seus dos diputats
han de donar suport o no a la
candidatura de Torra.
Davant d’aquestes circumstàncies, la portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, la lleidatana Marta Vilalta, es va mostrar
convençuda que “tots estaran a
l’altura de les circumstàncies”
per permetre la investidura i poder formar un nou govern. Més
enllà de la decisió de la CUP i de
Demòcrates, el PP català va obrir
ahir un nou flanc d’incertesa al
Tribunal Constitucional, al presentar al·legacions a la decisió
dels magistrats de no suspendre
cautelarment la delegació de vot
de Carles Puigdemont i Toni Comín, i sol·licitar que s’anul·li cautelarment immediatament.

Lleida perd Agricultura tot i que guanya poder municipal
El PDeCAT vol fer valer els bons resultats a Ponent per situar Solsona en un lloc rellevant
ACN

Marc Solsona.

❘ LLEIDA ❘ La possible designació de
la gironina Teresa Jordà com a
consellera d’Agricultura al futur govern de la Generalitat, tal
com va avançar dijous el diputat
d’ERC Joan Tardà, provocaria
que Lleida perdés aquest departament que, tradicionalment, ha
estat ocupat per polítics de Ponent. D’aquesta manera, i amb
l’excepció del socialista William
Carnes, que va ser el conseller
del ram entre el 2006 i el 2007,
els lleidatans han capitalitzat
la conselleria d’Agricultura des

del 1989, quan va ser nomenat
el convergent Joan Vallvé, fins
avui dia, amb Meritxell Serret.
Tanmateix, la contrapartida
seria la conselleria de Governació, que es reservaria per a
l’actual alcade de Mollerussa,
Marc Solsona, amb el qual la
demarcació guanyaria poder
municipal.
En aquest sentit, la cúpula
del PDeCAT es va reunir ahir
a Berlín amb Carles Puigdemont
per oferir-li “gent preparadíssima” que entri a formar part de

l’Executiu de Torra, segons va
explicar la coordinadora general del partit, Marta Pascal. El
PDeCAT vol fer valer els bons
resultats que va recollir Junts
per Catalunya a Lleida el 21-

ES TRENCA LA TRADICIÓ

Agricultura ha estat
ocupada per un lleidatà des
de 1989, menys amb
Carnes, el 2006 i el 2007

D per consolidar noms com el
de Solsona als primers llocs del
futur govern.
La tríada de representants de
Ponent i del Pirineu a l’Executiu
la tancarien Ramon Tremosa,
que té arrels lleidatanes i apunta a la conselleria d’Economia,
i Ester Capella, que s’encarregaria de la cartera de Justícia.
Capella, que va nàixer a la Seu
i va viure a la Pobla de Segur,
va col·laborar amb la càtedra de
Dret Civil de Lleida en el curs
1987-1988.
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El cantant Marc Anthony col·labora amb els
porto-riquenys afectats per un huracà
L’artista d’arrels porto-riquenyes Marc Anthony va entregar ahir una unitat mòbil pediàtrica per als residents
del municipi d’Orocovis afectats per l’huracà Maria, dins
del projecte Somos + Salud.

Un moment de l’entrega de plaques commemoratives.

Alcoletge ret homenatge als veïns octogenaris
Alcoletge va retre homenatge
ahir a les persones grans del municipi amb la tradicional Festa
de la Gent Gran que, dins del
programa de la festa major, va

incloure una entrega de plaques
commemoratives als veïns que
aquest any compleixen 84 anys
i un berenar de germanor per
a totes les edats. A la nit, esta-

AJUNTAMENT D’ALMACELLES

va previst que se celebrés l’espectacle d’humor En Peyu i en
Dani, un monòleg a càrrec del
presentador del programa de
TV3 APM?
EFE

L’esposa de Weinstein
admet que va ser
“terriblement ingènua”
Georgina Chapman, esposa
durant deu anys del productor
de cine acusat d’abusos sexuals
Harvey Weinstein, del qual s’està divorciant, ha confessat que
va ser “terriblement ingènua”
i que mai va tenir sospites sobre el protagonista d’un dels escàndols sexuals més grans de
Hollywood.

Donen més de 4.000 volums al punt de
lectura del Centre Cultural d’Almacelles
El mecenes lleidatà Antoni Gelonch ha donat més de 4.000
llibres de diferents temàtiques al punt de lectura del Centre Cultural d’Almacelles, amb la qual cosa augmenta el
fons literari d’aquest municipi del Segrià.
ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

Seixanta escolars de la
Pobla de Segur visiten
l’arxiu del Pallars Jussà
Una seixantena d’escolars dels cursos de cinquè i sisè de Primària del
col·legi Els Raiers, de la Pobla de
Segur, han visitat recentment l’arxiu comarcal del Pallars Jussà en
una sortida que tenia com a objectiu aprendre a valorar el patrimoni
documental i que va incloure un
recorregut per la sala d’exposicions, l’aula de formacions i el dipòsit
documental, així com un vídeo explicatiu sobre la mateixa professió
d’arxiver.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
No permeteu que les emocions us arruïnin el dia. Algú gran serà una preocupació o us causarà dolor. Preneu-vos un moment per pensar abans de reaccionar.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Sapigueu amb qui tracteu. Si us demanen ajuda, esbrineu el que passa abans
de comprometre-us. Busqueu una sortida creativa en quelcom que encoratgi el creixement.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Voldreu portar a terme els plans i fer els
canvis necessaris per millorar la vostra
vida. Primer, resoleu assumptes de diners per
assegurar-vos d’obtenir un tracte just.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Digueu poc, aprengueu molt. Mostrar
interès en el que fa la resta us donarà
una idea del que heu de fer. Les millores a la llar
us ajudaran.

TAURE 20-IV / 20-V.
Digueu alguna cosa bona d’algú que
necessita ajuda. El que oferiu a la resta
marcarà una diferència per a ells i us donarà una
idea de com crear noves oportunitats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Poseu-vos en marxa i comenceu a avançar. Decidiu el que voleu, expresseu
l’opinió i feu tot el possible perquè els somnis es
facin realitat.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Visitar algú que hagi compartit experiències de vida importants amb vosaltres
o que us pugui oferir una visió del que esteu
enfrontant us tranquil·litzarà.

AQUARI 20-I / 18-II.
Confieu en les velles idees i amistats del
passat perquè us ajudin a prendre més
bones decisions. Allunyeu-vos de qui intenti forçar un comportament excessiu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Decidiu-vos a fer una cosa que us ajudi
a sentir-vos bé. Us heu de programar
un canvi personal o millores, i realitzar una avaluació honesta de la vostra relació amb algú.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Enfrontareu certa oposició quan es tracti de decisions emocionals. Escolteu els
suggeriments, però deixeu que la veu interior
decideixi què és el millor per a vosaltres.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Envolteu-vos de persones amb idees
afins. Evitareu entrar en una discussió
amb algú que mai veurà les coses com vosaltres.
El romanç és a les estrelles.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Penseu en gran, però no supereu el
pressupost. Oferir-vos com a voluntaris
o unir-vos a un esdeveniment que us ajudi a defensar les creences fomentarà noves amistats.

