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Caminada 
nocturna 
a Tragó de 
Noguera 
El passat diumenge 14 d'agost 
van fer una caminada nocturna 
al monestir de Santa Maria de 
Vallverd, a Tragó de Noguera 
(Os de Balaguer) organitzada 
per l'associació Amics de Tragó 
de Noguera amb motiu del 60e 
aniversari del despoblament 
definitiu de Tragó i del 850e 
aniversari de la fundació del 
monestir. L'activitat, amb ini
ci i final al poble d'Aiberola, va 
comptar amb una cinquantena 
de participants que van poder 
gaudir de la posta de sol a l'ini
ci del recorregut i d'observar el 
cel estelat. 

UP estima 
que la verema 
sera un 25% 
inferior a la 
d' altres anys 
UP calcula que la verema 
d'enguany a Catalunya se
ra almenys un 25% infe
rior que la mitjana d'altres 
anys. Els motius pnncipals 
són la sequera que ha as
solat bona part del terri
tori i els diferents cops de 
calor, els quals han obligat 
a avanc;:ar l'inici de la collita 
a finals de juliol perque els 
fruits han madurat abans 
d'hora. El sindicat agrari 
destaca, pero, que l'absen
cia de pluges ha beneficiat 
la qualitat del producte, 
que no ha patit fongs. 

'Históriques, 
dones que 
fan historia' 
arriba a Aspa 
El municipi d'Aspa (Segria) 
inaugura avui l'exposició Histó
riques, dones que han jet histo
ria. Es podra visitar al casal So 
de Nostre del 23 al 25 d'agost 
entre les 10.00 h i les 12.00h i 
de 20.00h a 22.00h entre set
mana i els caps de setmana, 
entre les 19.00h i les 22.00h. 
Així mateix, dissabte 27 d'agost 
a les 19.00h s'oferira una visita 
dinamitzada a carrec de Mai
te Ojer Blasi. Cal recordar que 
aquesta mostra és una exposi
ció itinerant. 

Puigverd de Lleida, a dos elles 
del relleu de l'alcaldia perla 
moció de censura de Junts 
Se celebrara dijous al migdia i posara punt final a 
un 'culebrot' de retrets i acusacions entre partits 
Puigverd , 
REDACCIO 

Puigverd de Lleida esta a tres di
es de tenir un relleu -si no hi ha 
cap sorpresa d'última hora- d'al
caldia. Aquest dijous 25 d'agost 
es votara i debatra la moció de 
censura que Junts i PSC van pre
sentar contra ERC, actual equip 
de govern. 

La moció arriba després de la 
crisi de govern esclatada per l'in
compliment del pacte de govern 
per part d'ERC, el qual contem
plava que els tres primers anys 
demandat governarien els repu
blicans, mentre que l'últim ho 
faria el PSC. Aixo no ha estat així 
perque des d'ERC han denunciat 
actituds agressives per part del 
regidor socialista, davant de les 
quals, asseguren, no podien com
plir el pacte. 

Aquesta negativa va compor
tar que el PSC abandonés l'equip 
de govern i, alhora, que una re
gidora d'ERC renunciés a la seva 
acta, deixant l'equip de govern 
en minoría. Així mateix, tal com 
va avanc;:ar LA MAÑANA, un altre 
regidor d'ERC va presentar la se
va renúncia, pero finalment no va 
dimitir. 

FOTO: / Els republicans perdran l'alcaldia a nou mesos de les eleccions municipals del 2023 

Amb aquest escenari, el grup 
de Junts per Puigverd demanava 
la dimissió de l'alcaldessa, San
dra Barbera, pero la dimissió hi 

ha estat. Per aixo, després el grup 
presentava la moció conjunta
ment amb el PSC. La moció s'ar
gumentava perque "no es fa cas 
de la petició de dimissió, ni feu 
cap proposta ni plantegeu cap so
lució, sinó que un cop més mos
treu el vostre interes en seguir al 
poder en una situació de minoría 

La CUP presenta al·legacions 
al projecte fotovoltaic de 
la Llau deis Juncs, al Jussa 
La Candidatura d'Unitat Popular 
(CUP) ha presentat al-legacions 
al projecte de central fotovoltai
ca de la Llau deis Juncs, al Pallars 
Jussa, i a la seva infraestructura 
d'evacuació, que fins divendres 
estava en fase d'exposició pú
blica. 

D'aquesta manera, la forma
ció se suma al que s'ha fet des 
de la Plataforma unitaria contra 
!'Autopista EIE~ctrica, Salvem lo 

Pallars, el Comú de ve"ins d'Ara
munt i centenars de persones 
que han dut a terme el mateix 
a títol individual. Per la CUP, el 
Govern "no lia fet res més que 
buidar de contingut la Llei del 
Canvi Climatic aprovada al 2017 
i que havia de ser marc referen
cial per poder fer un desplega
ment ordenat i respectuós de 
les energies renovables al ter
ritori", segons van expressar 

que considerem insostenible". 
Des deis republicans, per la seva 
banda, defensen que prioritzen 
"el benestar de la ciutadania i del 
municipi" i reivindiquen la feina 
feta durant aquests tres anys de 
mandat. Per la seva banda, el re
gidor d'Aiternativa per Puigverd, 
Josep Maria Vilalta, afirma que 

en un comunicat. Els cupaires 
apunten responsabilitats sobre 
els partits que estan a l'executiu, 
pero també sobre dirigents lo
cals d'ERC i JxCat, ja que, segons 
asseguren, han permes les modi
ficacions legals que s'han anat in
troduint a la llei per facilitar la tra
mitació d'aquests projectes "per 
la via rapida, sense respectar en 
cap moment els usos actuals deis 
terrenys i sense fer cap planifica
ció territorial", segons critiquen al 
text. 

Des de la formació, defensen 
un model d'implantació de les 
energies renovables de caire "des
centralitzat i proper a les zones de 
majar consum". Des de la CUP as-

"aquesta és la millar solució pel 
conjunt del poble. No podem se
guir ni un dia més amb la paralisi 
i el desgovern actuals". El PSC la
menta que "ha estat el grup mu
nicipal d'esquerra que ha incom
plert els acords pactats a l'inici 
de la legislatura i ha posat en risc 
projectes molt importants". 

seguren que és viable, tot citant 
un informe, aprofitar els diversos 
espais alterats, ponts i estructures 
en desús de molts municipis pro
pers al trac;:at de !'autopista AP7 
per cobnr les seves necessitats 
energetiques. Per aquest motiu, 
els anticapitalistes demanen al 
Consell del Jussa que faci un estu
di similar adaptat a la comarca on 
s'hi incloguin zones com ara la vía 
del tren, polígons en desús, antics 
abocado re; o la superficie que ocu
pa !'Academia General Basica de 
Suboficials de Talarn, entre d'al
tres, i que, d'aquesta manera, "no 
s'hipotequi sol no urbanitzable i 
de naturalesa agrícola per alber
gar aquestes infraestructures". 
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