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El obispo de Lleida sobre 
el litigio de la Franja: 
“Comenzamos de cero”

FOTO: Laura Cortés (ACN) / Salvador Giménez declaró ayer en el juzgado de Barbastro
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Maria Palacin Isus // Lleida
Punts d’accés a les escoles

É s obligació dels ciutadans comunicar aquells aspectes 
que creiem que són susceptibles de millora. En aquest 
cas, els vull parlar de l’educació, i més concretament, 

de l’adjudicació de places en les escoles públiques. Estem 
d’acord que cal establir un sistema de punts per poder 
regular l’accés a aquestes escoles segons necessitats de les 
famílies. I referent a això, igual que la persona que viu a una 
zona se li adjudiquen 30 punts també hauria de tenir-los qui 
treballa en aquella zona. M’explicaré. Malauradament, avui 
en dia, en el país on vivim, la conciliació entre la vida laboral 
i familiar és molt complicada. 
Som moltes les mares i pares treballadors que tenim 
jornades partides i que treballem fins a les 18 o les 19 
hores. Ja ens és realment complicat trobar solucions pels 
nostres nens i nenes, però a més se’ns afegeix el problema 
de la localització de l’escola. En un entorn on les dificultats 

econòmiques i d’horaris laborals dificulten poder tenir 
fills, els organismes públics poden contribuir apropant les 
escoles als centres de treball dels pares. Poden contribuir 
modificant el repartiment de punts perquè les famílies 
puguem portar als nostres fills a les escoles més properes a 
les nostres feines i no pas a les nostres cases. 
La realitat és que allí on treballem és on fem la nostra vida, 
i els pares haurien de poder tenir els fills el més a prop 
possible. Això, no només facilitaria els desplaçaments i la 
mobilitat, sinó que permetria ajustar les necessitats de les 
famílies a la realitat del seu dia a dia.

Ramiro Fité // Lleida
El tren de Lleida al Pallars

V a ser molt bona notícia la publicada als diaris a 
finals d’ abril referent al tren de Lleida a la Pobla, 
el canvi és molt considerable: trens nous, diferents 

horaris ajustats i pensats per als usuaris d’aquests trens i un 

servei més ràpid i més econòmic. També és important que 
els nous horaris permetin enllaçar amb quatre trens d’alta 
velocitat.
Malauradament aquests nous trens no es van poder 
inaugurar el dia 30 de maig com estava previst, per 
problemes burocràtics amb l’administració central malgrat 
que ja fa més d’un mes, encara no hi ha una data concreta 
per estrenar aquests nous trens; tant costa de gestionar 
papers? O és que per divergències polítiques ha interessat 
posar pals a les rodes? Tot plegat ha comportat un retard 
per a millorar el servei del Tren dels Llacs tan necessari per a 
les nostres comarques i també pèrdues econòmiques molt 
importants.
D’altra banda si utilitzéssim més el transport públic es 
podrien millorar els serveis, ampliar la freqüència de viatges 
i no embrutaríem tant l’aire. És clar que amb això també els 
polítics i la Casa Real haurien de donar exemple i suprimir 
molts i molts cotxes oficials, a Espanya n’hi ha més que als 
Estats Units.
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E n aquest encara jove segle XXI els 
museus estan registrant canvis 
remarcables en diversos àmbits: 

creixen (amb la incorporació de peces), 
es modernitzen (bàsicament en aspectes 
tecnològics) i –el que és molt important– 
evolucionen, en el sentit d’adaptar el seus 
plantejaments i el seus discurs a les noves 
exigències d’una societat que també creix, 
es diversifica i, en conseqüència, planteja 
nous reptes.
El Dia Internacional dels Museus (DIM), 
que té lloc aquest dissabte, és un bon 
moment per reflexionar sobre el futur 
d’aquests espais de cultura, deixant enrere 
el concepte tradicional (un espai fred 
que alberga una sèrie de col·leccions i on 
el visitant té un paper passiu) i entrar en 
dinàmiques socials més participatives, 
interactives i properes a la gent. Estem 
convençuts que els museus tenen una 
responsabilitat social que va molt més allà 
de la simple conservació d’objectes artístics. Els museus han 
de ser, ara més que mai, entitats de proximitat, pensades per 
compartir art –però també cultura en general– i experiències 
amb el territori i amb la població local. En aquest sentit, 
la temàtica del DIM d’enguany, “Els museus com a eixos 
culturals: el futur de la tradició”, té com a objectiu principal 
provocar una reflexió sobre la necessitat de “maridar” aquests 
dos conceptes, és a dir, com aconseguir, a partir de la tradició, 

reinventar el futur utilitzant com a eines la creativitat, la 
imaginació i la dinamització social. La Xarxa de Museus de les 
Terres de Lleida ha organitzat amb motiu del DIM un programa 
que vol reflectir aquest necessari diàleg entre tradició i futur, 
i que es tradueix en una cinquantena de propostes que es 
desenvolupen de dimecres a diumenge i on tenen un espai 
destacat les tradicions (música, instruments populars, bestiari, 
llegendes) i la interacció amb altres cultures (amb actes que 

compten la participació de col·lectius de 
Bolívia, Mali, Perú Senegal, etc.).  Aquest 
programa d’activitats, recordem-ho, 
culminarà aquest dissabte amb la Nit dels 
Museus, una experiència singular en la qual 
els museus de la Xarxa obriran les portes 
més enllà de la mitjanit amb diverses 
propostes ludicoculturals que combinen les 
visites a les exposicions amb dansa, música, 
espectacles o tastos de productes.. 
Dins d’aquest marc de reflexió general, 
on la interacció i la implicació de la gent 
del territori són prioritaris, la Xarxa ha 
organitzat el concurs “Com t’agradaria que 
fossin els museus del futur?”, en què tothom 
pot donar la seva visió sobre aquest tema 
per mitjà del ‘hashtag’ #DIMtradicioifutur 
i guanyar un passaport d’experiències per 
gaudir dels museus de la xarxa. 
No oblidem que la paraula “museu” ve 
del grec “Mouseion”, és a dir, la Casa de 
les Muses, les deïtats vinculades a les arts 

i la memòria. Inicialment, les muses eren tres: Mnemea (la 
memòria), Aedea (el cant, la veu) i Meletea (la meditació). Tres 
conceptes que venen molt al cas: parlem d’equipaments que 
guarden la memòria del passat (i també del present i del futur) 
i que venen a ser la veu d’expressions artístiques de tot tipus, 
però que igualment són espais que ens conviden a meditar, o 
reflexionar, sobre quin és el paper que en el futur han de jugar 
en la societat.

JORDI ABELLA I PONS
PRESIDENT DE LA XARXA DE MUSEUS DE LES 

TERRES DE LLEIDAMuseus, tradició i futur
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Salut invertirà 564.000 euros fins 
al 2020 en millorar 22 centres 
d’assistència primària de Lleida
Es compraran aparells nous i també es formarà  
el personal perquè sapigui fer-lo funcionar
BARCELONA
POL SOLÀ (ACN)
La Conselleria de Salut inver-
tirà entre aquest mes de juny 
i el maig del 2020 un total de 
564.000 euros en 22 Centre d’As-
sistència Primària (CAP) de les co-
marques de Lleida. Les inversions 
es realitzaran en els centres on 
s’han detectat necessitats tenint 
en compte la seva data de cons-
trucció o remodelació.

Entre els aparells nous que 
es compraran, destaquen els 
dermatoscops, holters, tensiò-
metres, electrocardiògrafs i 127 
ecògrafs portàtils, els “fonendos 
del segle XXI”, en paraules de la 
consellera de Salut, Alba Vergés. 
Alguns d’aquests arribaran a cen-
tres que no en tenien, i altres ser-
viran per substituir els actuals, 
que ja són obsolets. Es formarà 
el personal que ho necessiti per 
utilitzar-los. La segona i tercera 
fase dels plans d’inversió, que fi-
nalitzarà el juny del 2022, se cen-
trarà més en les reformes i ade-
quacions i el canvi d’instal·lacions 
tecnològiques. La Conselleria 
de Salut invertirà en els propers 
tres anys uns 30 milions d’euros 
per millorar les instal·lacions i 
equipaments d’uns 382 centres 
d’atenció primària (CAP) dels 
400 que hi ha a tot Catalunya. En 
concret, es substituiran cadires i 
butaques, es pintaran parets, es 
renovaran equips electrònics i es 
compraran nous aparells mèdics 

com ecògrafs, electrocardiògrafs 
o tensiòmetres. Amb aquesta in-
versió, la consellera de Salut, Al-
ba Vergés, i el vicepresident del 
Govern, Pere Aragonès, volen de-
mostrar que l’atenció primària és 
“l’eix central” del sistema públic 
de salut. Vergés va dir que amb 
aquestes inversions es retorna als 
nivells de despesa anteriors a la 

crisi i es demostra que la sanitat 
pública és una “prioritat” per tot 
el Govern, i més en concret els 
CAP, que han de ser “l’eix central 
del sistema” i han de ser “més re-
solutius” i reduir la derivació dels 
pacients a altres nivells assisten-
cials per tal de mitigar les llistes 
d’espera. Per la seva banda, Ara-
gonès va emmarcar aquesta in-

versió en el marc de les polítiques 
socials com educació i seguretat 
que vol potenciar el Govern per 
reduir les desigualtats, i també ho 
va posar en el context de les mi-
llores laborals aconseguides pels 
metges de l’ICS després de la va-
ga de la tardor passada, que van 
permetre reforçar les plantilles i 
reduir càrrega de treball.

FOTO: Pol Solà (ACN)/ El vicepresident Pere Aragonès amb la consellera Vergès, ahir en un CAP a Barcelona

Tremp 
organitza 
cicles per 
formar els 
comerciants
L’Ajuntament de Tremp amb 
l’objectiu de millorar les com-
petències digitals i treure el 
màxim profit de les eines que 
ofereix l’entorn web, ha orga-
nitzat un cicle de quatre semi-
naris adreçats al sector del co-
merç.

Cada un d’aquests semina-
ris pretén facilitar una sèrie de 
competències bàsiques en no-
ves tecnologies, proporcionar 
tècniques per dinamitzar l’en-
torn social del comerç, poten-
ciar la creativitat en l’ús de les 
diferents eines disponibles a la 
web i crear un espai comercial 
atractiu per augmentar les ven-
des.

Mercadona 
contractarà 
personal a la 
Val d’Aran
Mercadona, empresa de super-
mercats físics i de venda onli-
ne, contractarà 9.000 persones 
durant la campanya d’estiu del 
2019, que s’inicia aquest mes 
de maig i dura fins a finals de 
setembre. L’objectiu és reforçar 
la plantilla durant aquest perío-
de, que coincideix amb l’arriba-
da de turistes i amb les vacan-
ces de la resta del personal.

La Val d’Aran serà una de les 
zones on es reforçaran més les 
contractacions, així com tam-
bé a la Costa Daurada i la Cos-
ta Brava, on cada estiu arriben 
molts visitants i els supermer-
cats necessiten més personal.

La sala d’actes del Museu d’Al-
macelles va acollir ahir al migdia 
la presència del director general 
de l’Incasòl, Albert Civit, per tal 
d’explicar a un grup d’empresaris 
de la vila, l’estat actual del desen-
volupament de la zona industrial 
d’Almacelles, promoguda per l’In-
casòl i l’Ajuntament. La Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
en la sessió del proppassat dia 2 

de maig, va aprovar el projecte 
presentat per l’Incasòl, que do-
na solució al desguàs de les ai-
gües pluvials i a les tractades que 
generi el sector, mitjançant la 
construcció d’una bassa de lami-
nació, que regularà aquests abo-
caments. 

Una solució buscada, per sol-
ventar la manca de concreció en 
l’autorització sol·licitada fa mes 

d’un any a la Comunitat de Re-
gants d’Almacelles, per tal de que 
deixes connectar aquestes aigües 
a la xarxa de sèquies principals, 
que passen per aquest sector. 
Segons va manifestar Civit, tot 
sembla indicar que cap al setem-
bre es podria presentar el Pla Par-
cial, i cap a la tardor, ja es podrien 
presentar els projectes de repar-
cel·lació i d’urbanització.

Conjuntament a la presentació 
del projecte d’urbanització, i si no 
hi ha cap impediment, es podria 
començar a concedir les primeres 
llicències a les empreses adjudi-
catàries de les parcel·les. 

Aproven el projecte per 
desenvolupar l’àrea 
industrial d’Almacelles

L’Oficina Comarcal de Turisme 
del Pallars Sobirà ha acollit la 
tercera jornada de networking 
professional (o job dating) entre 
joves i empreses organitzat per 
l’Oficina Jove del Pallars Sobirà 
amb la col·laboració de l’àrea de 
Promoció econòmica del Consell 
Comarcal, amb l’objectiu de faci-
litar el contacte entre empreses i 
joves de la comarca per a la con-

tractació laboral de la tempora-
da d’estiu. L’èxit de les edicions 
anteriors de les jornades d’estiu 
i hivern de 2018, ha posat de 
manifest la necessitat i utilitat 
de consolidar i mantenir el for-
mat d’aquestes jornades també 
per aquest any 2019. La jornada 
comptà amb més de dotze em-
preses participants presencial-
ment amb més de 27 ofertes.

El Sobirà acull una jornada 
per facilitar contractacions 
als joves durant l’estiu
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12 alumnes de 
Lleida arriben 
a la final del 
‘Ficcions’
El concurs literari juvenil Fic-
cions, l’aventura de crear his-
tòries va tancar l’onzena  edició 
el passat 24 de març amb una 
participació rècord de 3.801 
participants d’entre 14 i 18 
anys d’arreu de Catalunya, el 
País Valencià i les Illes Balears. 
D’entre els  164 grups finalistes 
hi ha 9 grups (12 alumnes) de 
la demarcació de Lleida. L’ac-
te de lliurament de premis de 
Catalunya, l’últim dels cinc que 
s’han organitzat dins el marc 
d’aquest concurs, tindrà lloc el 
proper dimarts 21 de maig a 
partir de les 17.00h a l’Auditori 
del CaixaForum Barcelona.

Roger Español, a la 
inauguració de la 
mostra fotogràfica 
de l’1-O a Alpicat
La sala petita d’exposicions de 
la Unió d’Alpicat acull una ex-
posició amb les imatges més 
destacades que 14 reconeguts 
fotògrafs i fotògrafes de Llei-
da van captar durant la jorna-
da del referèndum de l’1-O de 
2017. L’exposició, que s’inau-
gurà avui a dos quarts de nou 
del vespre amb la presència de 
Roger Español, el jove que va 
perdre un ull a causa de la bru-
talitat policial. La mostra s’allar-
garà fins al dia 31 de maig.

Un ajut europeu permetrà a 
14 municipis lleidatans tenir 
wifi gratuït en espais públics
Lleida, Tàrrega, Corbins i Llavorsí, algunes de les 
poblacions beneficiades per la Comissió Europea
Lleida
REDACCIÓ
La Comissió Europea va publicar 
ahir el resultat de la segona con-
vocatòria de propostes WiFi4EU, 
que es va fer del 4 al 5 d’abril. 
Finalment seran 3.400 els mu-
nicipis que rebran una ajuda de 
15.000 euros per poder instal·lar 
zones wifi en espais públics, in-
closos ajuntaments, biblioteques 
públiques, museus, parcs públics 
o places. 

De tots els municipis selecci-
onats n’hi ha 14 de la demarca-
ció: Lleida, Corbins, Gósol, Lla-
dorre, Llavorsí, Maldà, Nalec, Els 
Omellsde na Gaia, Palau d’Angle-
sola, Sant Guim de Freixenet, la 
Seu d’Urgell, El Soleràs, Tàrrega 
i Tornabous. Lleida ciutat actual-
ment ja oferia wifi gratis a diver-
sos punts com seria als centres 
cívics. Per aconseguir aquest re-
coneixement, les ciutats van ha-
ver de superar l’avaluació de la 
Innovation and Networks Execu-
tive Agency, la agència executiva 

de la Comissió encarregada d’im-
plementar el programa WiFi4EU. 
El pressupost total d’aquesta 
convocatòria és de 51 milions 
d’euros. En aquesta segona con-
vocatòria són cent el municipis 
catalans que han estat seleccio-
nats i que se sumen als quaran-
ta-quatre que van ser-ho en la 
passada edició. A les balears un 
total de vuit municipis han acon-
seguit el finançament i se sumen 
als tres de la primera convocatò-
ria. 

“Ens plau comprovar que la 
resposta dels municipis a aques-
ta segona convocatòria ha es-
tat aclaparadorament positiva i 
que n’hem rebut més de 10.000 
sol·licituds. Ara el que volem és 
continuar interconnectant els 
europeus perquè puguin gaudir 
de tots els avantatges del mercat 
únic digital”, va declarar la comis-
sària de Economia i Societat Digi-
tals, Mariya Gabriel , Gabriel.

Si se sumen totes les convoca-
tòries WiFi4EU, en total es dispo-

sa de gairebé 9.000 bons. Abans 
no acabi el 2020 es publicaran 
dues convocatòries més, una 
d’elles aquest mateix any. La inici-
ativa WiFi4EU forma part de l’am-
biciosa revisió de la normativa de 
la UE sobre telecomunicacions, 
que inclourà més mesures per 

impulsar la competitivitat d’Euro-
pa i respondre a les creixents ne-
cessitats de connectivitat dels eu-
ropeus. Val a dir que a la primera 
convocatòria, que es va publicar 
el 2018, només van rebre un bo 
WiFi4EU de 15 000 euros 2 800 
municipis.

FOTO: N.G/ Els usuaris disposaran de wifi gratuït a determinats punts
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El ple del Consell Comarcal, en 
la qual Ainhoa Barrionuevo va 
prendre possessió com a conse-
llera comarcal, va tenir lloc ahir.
També, es va dur a terme l’apro-

vació del Programa d’Actuació i 
el conveni entre l’Agència Cata-
lana i el Consell Comarcal de la 
Segarra per la realització d’ac-
tuacions en matèria de consum.

Sessió plenària del Consell 
Comarcal de la Segarra

FOTO: Núria Magrans / Ple del Consell Comarcal de la Segarra 

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat va atorgar ajuts 
per un import total de 382.836 
euros a 20 ens locals catalans 
–19 ajuntaments i una entitat 
municipal descentralitzada– per 
a actuacions de millora de l’en-
llumenat exterior realitzades du-
rant els anys 2016, 2017 i 2018, 
o que es realitzin aquest any en 
curs, d’un total de 33 sol·licituds 
de subvencions. D’acord amb 
el procediment de concurrèn-
cia competitiva, es van concedir 
subvencions als següents ajun-
taments lleidatans: Àger, Artesa 
de Segre, Castelló de Farfanya, 
les Avellanes i Santa Linya, Ivars 
de Noguera, la Sentiu de Sió, Cu-
bells (Noguera); Llimiana, Gavet 
de la Conca (Pallars Jussà)

Més de la meitat dels ens lo-
cals als quals es van concedir la 

subvenció estan situats en zo-
nes d’especial protecció, donat 
que formen part dels entorns 
del Parc Natural de la Serra de 
Montsant o de l’Observatori As-
tronòmic del Montsec. La resta 
va sol·licitar subvencions per ac-
tuacions a realitzar en zones de 
protecció màxima (E1).

La millora ambiental de l’en-
llumenat no ve donada només 
per la disminució del consum 

energètic associat a la introduc-
ció de noves tecnologies, sinó 
també per l’adequació dels ni-
vells lumínics a les necessitats de 
cada cas i per l’elecció del tipus 
de llum de menys impacte sobre 
l’entorn.

Seguint amb el projecte de 
reducció de la contaminació lu-
mínica i de conservació del pa-
trimoni natural per fer front a la 
pèrdua de biodiversitat, al llarg 
del 2019 es preveu la declaració 
de zona protegida del Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i l’ampliació, amb 
vuit municipis més, de la zona 
de protecció entorn del Parc As-
tronòmic del Montsec. Així ma-
teix, s’estan duent a terme els 
estudis previs a l’entorn de les 
Muntanyes de Prades i al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.

Ajudes per combatre la contaminació 
lumínica a 11 municipis de Ponent

Estan situats 
a la zona del 
Montsec, a 

l’àrea del COU



Un incendi crema mitja 
hectàrea de matolls i 
herbes a Torres de Segre
Els Bombers van apagar ahir 4 incendis
Torres de Segre va patir ahir un incendi en el que es va 
cremar mitja hectàrea de matolls i herbes. A més, cal 
destacar que ahir es van originar un total de quatre focs.

Lleida
REDACCIÓ
Un incendi va calcinar ahir mitja 
hectàrea de matolls i herbes al 
terme municipal de Torres de Se-
gre. En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser informats 
a les 16.10 hores que a l’alçada 
de LP-7043, al marge esquerra 
del riu, s’havia originat un foc. Rà-
pidament, fins al lloc dels fets es 
van desplaçar un total de sis do-

tacions dels Bombers de la Gene-
ralitat, encarregades d’extingir el 
citat incendi, a més del membres 
del cos d’Agents Rurals.

Per altra banda, els efectius 
també van apagar un altre foc 
que va tenir lloc en uns camps 
agrícoles que estaven abandonats 
a Balaguer. En aquesta ocasió, les 
flames van cremar una superfície 
total de 0,1 hectàrees, segons van 
indicar els Agents Rurals a través 

de les xarxes socials. De la matei-
xa manera, també van explicar 
que les causes de sengles focs 
s’estan investigant.

Aquests no van ser els únics 
incendis que es van registrar ahir. 
A Sant Jordi de Muller, nucli per-
tanyent a la Sentiu de Sió, es van 
cremar 2.500 metres de matolls 
i alzines. El foc es va iniciar a les 
11.31 i les quatre dotacions que 
es van desplaçar el van estabilit-
zar a les 12.31 hores, mentre que 
a les 13.50 hores ja estava extin-
git. Finalment, a l’L-2001, a Mo-
llerussa, a les 13.05 hores també 
van apagar un petit incendi.

FOTO: Bombers / Imatge de la zona calcinada en l’incendi que es va produir al terme de Torres de Segre
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Denunciat per vendre peix
La policia local de Mollerussa va denunciar un veí de Lleida per 
vendre peix al carrer sense llicència i en condicions insalubres, ja 
que tenia les caixes amb gel al maleter del cotxe. /FOTO: A. M.

Gestionen 458 
recollides de 
fauna salvatge 
a Catalunya
Els Agents Rurals han gestio-
nat un total de 458 recollides 
de fauna salvatge a Catalunya. 
Segons van indicar a través de 
les xarxes socials, els animals 
s’han traslladat a centres de 
fauna de Medi Ambient de la 
Generalitat o s’han alliberat al 
medi natural.

Els membres del cos d’Agents 
Rurals va aixecar una acta a un 
home que feia volar un dron al 
Congost de Mont-rebei. De fet, 
van recordar que està prohibit 
fer volar aeronaus, tripulats o 
no, a menys de 300 metres del 
terra en espais protegits sense 
autorització. El dron sobrevolava 
una zona d’afluència de caiacs, 
amb un risc per les persones.

Acta contra un home 
per fer volar un 
dron a Mont-rebei

La C-53, concretament al qui-
lòmetre 116,4, al seu pas pel 
terme municipal d’Anglesola va 
registrar ahir un aparatós acci-
dent entre un camió i un turis-
me, tot i que finalment només 
es van haver de lamentar d’anys 
materials. Els fets van tenir lloc 
a les 11.21 hores, moment en 
el que els serveis d’emergències 
van ser alertats del sinistre. S’ha 
de dir que era un camió destinat 

a transportar gasoil, però en el 
moment del xoc anava buit. Per 
altra banda, al quilòmetre 513 
de l’A-2, a la Granyanella, es va 
produir una sortida de via d’un 
vehicle a les 12.48 hores i el seu 
ocupant va resultar ferit lleu i va 
ser traslladat a l’Hospital Arnau 
de Vilanova. A més, a les 13.59 
hores, a la C-26, a Foradada, una 
persona va resultar ferida amb 
policontusions en un accident.

Aparatós accident entre 
un camió i un turisme a la 
C-53, al terme d’Anglesola
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Borrell qualifica de “totalitarisme” 
el veto independentista a Iceta
El ministre d’Afers Exteriors 
i candidat socialista a les 
eleccions europees, Josep 
Borrell, va qualificar ahir de 
“totalitarisme” el veto dels 
diputats independentistes 
a Miquel Iceta per ser 
designat senador.

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
En un acte celebrat al pavelló de 
Magraners, a Lleida, Borrell va 
comparar la votació de rebuig 
al líder socialista amb “el que va 
passar els dies 6 i 7 de setembre” 
i va remarcar que “quan una ma-
joria es passa les normes ja no es-
tem jugant a la democràcia”. En 
aquest sentit, va assegurar que 
ahir “vam viure una actitud tota-
litària”. 

Acompanyat del candidat del 
PSC a les europees, Javi López, i 
l’alcalde Fèlix Larrosa, Borrell va 
voler posar en valor la importàn-
cia dels comicis europeus perquè 
“mai com ara Europa no havia 
estat amenaçada”. En aquesta lí-
nia, va manifestar que “si la gent 
no es compromet amb Europa 
es corre el risc de tornar enrere” 
perquè “la pau no és fàcil, l’estat 
natural és el conflicte”. Ara bé, Jo-
sep Borrell també va reconèixer 
que “s’han comès errors”. 

Davant d’unes 250 persones, 
el ministre d’Afers Exteriors va 
aprofitar per criticar la “manipu-
lació” que es fa, diu, dels seus dis-
cursos. Va assegurar que mai ha-
via dit que “s’havia de desinfectar 
Catalunya”, sinó que el que calia 
desinfectar “eren les ferides que 
hi ha a Catalunya”. 

L’ABISME D’ERC

Per la seva banda, el candidat 
del PSC a les europees, Javi López, 
va lamentar que “sempre que ar-
riba l’hora greu, ERC escull l’abis-
me”. Visiblement molest amb la 
votació que havia tingut lloc al 
matí al Parlament, va explicar que 
les formacions partidàries a la in-
dependència “han decidit furtar 
la representació de milers de vo-
tants socialistes, han violentat les 
normes del sistema parlamentari 
català i l’oportunitat de tenir un 
català al davant del Senat”. 

Per López, Iceta “és la persona 
que ha demostrat més diàleg” i 
per tant, la votació en contra de 
la seva designació suposa “votar 
en contra del diàleg i de la con-
vivència”. Amb la voluntat de re-
soldre la situació catalana, pels 

socialistes la via és el “respecte”. 
Per la seva banda, el Paer en 

cap a la Paeria, Fèlix Larrosa, va 
defensar un projecte basat en 
“el progressisme, el socialisme i 
el patriotisme d’esquerres, que 
és el que es fa cada dia anant a 
la Paeria”. Amb el regust encara 
d’haver guanyat les eleccions es-
tatals del passat 28 d’abril, Larro-
sa va afirmar que “Sánchez ha fet 
més per Lleida en nou mesos que 
Rajoy”. 

Aprofitant que l’acte se ce-
lebrava a Magraners, l’alcalde 
va assegurar que “aquest és un 
exemple de com es fa la ciutat de 
Lleida més gran”. 

ODI I CONFRONTACIÓ

Molt crític i amb un discurs 
dur contra l’independentisme es 
va manifestar ahir Òscar Ordeig, 
diputat al Parlament, que va as-
segurar que “cal desterrar l’odi 
i els enfrontaments dels ajunta-
ments” i per això, diu, cal anar 
“a explicar les nostres propostes 
carrer a carrer”. 

Ordeig tampoc no va voler 
deixar passar la votació del Par-
lament per carregar contra ERC i 
Junts per Catalunya, però també 
contra PP i Ciutadans i per recor-
dar que “és el primer cop que 
passa en 40 anys”. Ordeig diu que 
“els que diuen que no ens esti-
men, no ens volen”.

FOTO: Núria García/ Josep Borrell saludant l’històric socialista Antoni Siurana, en arribar a l’acte de campanya celebrat al pavelló de Magraners

El ministre torna a la Pobla de Segur 
sense “por” després de la polèmica 
pel canvi de nom del seu carrer
La Pobla de Segur
ACN
El ministre i candidat del PSOE 
al Parlament Europeu, Josep 
Borrell, va voler deixar clar que 
no té por a tornar a la seva lo-
calitat natal, la Pobla de Segur, 
després de la polèmica sorgida 
la tardor passada sobre la vo-
luntat de canviar de nom el seu 
carrer. En aquest sentit, va afir-
mar: “Si no hagués vingut, algú 
hagués pensat que no m’atrevia 
a vindre”. En un acte electoral 
socialista celebrat aquest di-
jous, precisament va voler tan-
car aquesta polèmica dient que 
si volen fer-ho “no passarà res” 
i que el més important és que 
aquest no sigui un motiu de “pi-
cabaralla”. També va parlar de 
les declaracions referents a què 
“s’ha de desinfectar Catalunya” 
per puntualitzar-les, assegurant 
que el que s’ha de “desinfec-
tar” son les ferides que hi ha a 
la societat catalana, per tal que 

aquestes es “curin”.
Borrell va arribar a la sala 

del Comú dels Particulars de 
la Pobla de Segur (Pallars Jus-
sà) rebent l’escalf del més d’un 
centenar d’assistents al seu acte 
electoral, als quals va voler salu-

dar un per un. El ministre d’Afers 
Exteriors va explicat al públic 
que volia tornar al seu poble 
natal perquè aquest és el darrer 
cop que es presenta a uns co-
micis i, per tant, el d’aquest di-
jous va ser el seu darrer míting. 

FOTO: ACN / Borrell entregant un diploma al militants més antic
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Tremp
JOANNA MASIP

P.P Què és el primer que 
farà si surt escollida alcal-
dessa? 

P.R Intentar fixar població a 
TrempP. Hem perdut mol-
ta població en els últims 
temps i hem d’aplicar di-
ferents mesures de forma 
urgent per intentar frenar 
el despoblament.

P.P Quines mesures? 

P.R Pensem que mantenir 
els serveis sanitaris, edu-
catius i assistencials de 
primer nivell que tenim és 
una cosa que pot ajudar a 
que la gent es mantingui 
al territori i alguns puguin 
tornarP. Tenim més de 150 
km de camins que hem de 
repararP. Intentarem con-
tinuar creant ocupació, 
hem de fer que el Geoparc 
ajudi a dinamitzar la zona, 
fer formacions al territori i 
creure en el teletreball.

P.P El despoblament és un 
problema que s’ha d’abor-
dar des de diferents àm-
bits. 

P.R És un grandíssim proble-
ma i és important ser-ne 
conscientsP. A l’alt Pirineu 
es perd molt població, el 
doble de la que es gua-
nya a Catalunya, un 6’4%P. 
I a Tremp n’hem perdut un 
13%P.

P.P Quines altres propostes 
presenten pel municipi?

P.R A nivell assistencial te-
nim molta gent gran i el 
centre de dia està col-
lapsatP. S’ha d’ampliar i se-
gurament canviar de llocP. 
Hem d’intentar trobar fei-
na pels joves i retenir el 
talentP. Hem de defensar 
l’hospital, on falten espe-

cialistes mèdicsP. Plante-
gem invertir més en infra-
estructures locals i hem de 
presentar un pla per reha-
bilitar el casc antic perquè 
està deterioratP.

P.P Quines mancances té el 
municipi i el consistori ac-
tualment? 

P.R El municipi ha perdut 
bastant múscul, en deter-
minats moments ha estat 
el municipi de referència 
per al PirineuP. El consisto-
ri la nostra opinió és que li 
ha faltat treballar més i una 
millor gestió dels recursos 
municipalsP.

P.P Com valora que totes les 
candidatures estiguin en-

capçalades per dones? 
P.R Positivament. Espero 

que tinguem més sensibi-
litat per les qüestions ho-
ràries i que tinguem més 
empatia i més capacitat de 
diàlegP.

Tremp
JOANNA MASIP

P.P Quin és el seu objectiu 
si surt escollida alcaldessa? 

P.R Ha de ser la ciutat de 
les personesP. Volem que 
sigui una ciutat saludable 
i sostenible. Ens importa la 
qualitat de vida de les per-
sones de TrempP.

P.P Quines propostes creu 
que cal impulsar al muni-
cipi?

P.R Hem estat molt curo-
sos amb el manteniment i 
reparació d’instal·lacions i 
hem tingut la capacitat de 
tirar endavant i fer créixer 
projectes, com Al teu gustP. 
A més, és la primera ve-
gada que tenim un pla de 
dinamització del comerç i 
hi ha infraestructures que 
són necessàries, com una 
piscina climatitzada i el 
trasllat de l’escola de mú-
sica vinculada amb l’escola 
municipal de dansa. També 
ens preocupen els caminsP.

P.P Quina autocrítica fa 
d’aquest darrer mandat? 

P.R Ens ha quedat coses 
per fer perquè la nostra 
responsabilitat primordi-
al va ser fer manteniment 
d’equipaments i fer créixer 
les iniciatives. Amb 4 anys 
engegues un projecte però 
no tens prou temps perquè 
es vegin els resultatsP. Però 
hem aconseguit la gespa 
artificial pel camp de fut-
bol i fa un any que som Ge-
oparc, que estava paratP. 

P.P Com es pot fer front al 
despoblament des d’un 
ajuntament? 

P.R Ens preocupa molt 
aquesta despoblació i po-
dem fer-hi front amb pe-
tites iniciatives, com el 

Geoparc que pot generar 
oportunitatsP. Tant impor-
tant és les comunicacions 
per carretera com una co-
municació digital eficaç, és 
a dir, que des de Tremp es 
pugui treballar a qualsevol 
lloc del món. A més, tenim 
un gran sector primari que 
està agafant embranzida. 

P.P Com valora que totes les 
candidatures estiguin en-
capçalades per dones? 

P.R A n e c d ò t i c a m e n t P. 
M’agradaria que això no 
fos la notícies però crec 
que una dona alcaldessa té 
una percepció i unes altres 
sensibilitats.

P.P Esperen poder revalidar 

l’alcaldia? 
P.R SíP. Aquests darrers 4 

anys els valoro molt positi-
vament i tinc una llista de 
persones amb perfils tèc-
nics que aportaran la seva 
experiència professional.

ÉS LA NÚMERO 1 DE LA LLISTA DE JUNTS PER TREMP
i opta a l’alcaldia després d’haver estat 4 anys com a 
regidora al consistori. Assegura que han estat curosos amb 
el manteniment dels equipaments municipals i que és la 
primera vegada que tenen un pla pel comerç local.

ANNA 
RITZ

ENCAPÇALA LA LLISTA DE COMPROMÍS X TREMP 
i el seu objectiu és “intentar fixar població” perquè en els 
últims temps Tremp a perdut un 13% d’habitants. Creu que 
l’últim govern no ha treballat prou i espera que en aquest 
proper mandat hi hagi “més capacitat de diàleg”.

SÍLVIA 
ROMERO 

FOTO: JxCat / Ritz aposta per fer una piscina climatitzada FOTO: PSC / Romero proposa millorar el centre de dia

“Ens importa la 
qualitat de vida 
de les persones”

“Hem d’aplicar 
mesures per frenar 
el despoblament”

TREMP

La comunicació 
per carretera és 
tant important 
com ho és ara 

també la digital

Hem de 
presentar un pla 
per rehabilitar 

el casc antic         
de Tremp

CANDIDATA 
JXCAT

CANDIDATA 
CXT-CP

TRES DONES ES DISPUTEN L’ALCALDIA DEL PALLARS JUSSÀ. L’altra llista que concorre a les eleccions municipals del 
proper 26 de maig a Tremp és ERC - Acord Municipal, que encapçala Maria Pilar Cases. Així doncs, tres dones són les que 

estan al capdavant de les tres candidatures municipals. A les últimes eleccions es va presentar una llista del PP, encara que no va aconseguir 
representació. El partit més votat als comicis del 2015 va ser el PSC, que va treure 5 regidors, però Convergència i Unió va aconseguir el mateixos 
edils i va pactar amb ERC, que va treure tres regidors, per fer-se amb el govern municipal de la capital del Pallars Jussà.
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