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lleida

Projecte per convertir el Palau de
Vidre en viver d’empreses.
p.

www.segre.com/lleida
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Condemnat a pagar 2.400 € per
amenaçar tres mossos del jutjat.
p.

política paeria

Educació

Comú i JxCat atansen postures i
constaten punts de coincidència

Larrosa demana
al Govern que
doti Cappont
d’un institut

Primera reunió després que Talamonte digués que prefereix un pacte tan sols amb
ERC || Postius detalla que coincideixen en el model comercial i el rebuig al POUM
Mariona Kiskeri

s.e.

❘ lleida ❘ El Comú i Junts per Catalunya Lleida es van reunir
ahir per primera vegada per
atansar postures, després que
l’alcaldable de la primera formació, Sergi Talamonte, manifestés que prefereix un pacte
de govern només amb ERC a la
Paeria. Després de la trobada,
el Comú no va fer declaracions i
es va remetre a l’assemblea que
celebrarà avui, en la qual decidirà si explora la possibilitat
d’un pacte a tres bandes, com
volen els altres dos partits (vegeu el desglossament). L’alcaldable de JxCat, Toni Postius, va
traslladar al Comú la voluntat
d’aconseguir un govern “fort”
a la Paeria amb una majoria
estable, cosa que requereix la
seua incorporació, ja que així
sumarien quinze edils (la majoria absoluta està fixada en
catorze), mentre que un pacte
només d’ERC i JxCat es quedaria en tretze.
Postius va remarcar que durant la reunió va quedar clar
que tenen “molts punts de coincidència” amb el Comú, evidenciats en votacions de comissions
i plens, entre els quals va citar
el model comercial de la ciutat,
l’oposició al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) i l’avanç cap a un nou
model de contractació pública.
Va afirmar que van parlar també de propostes de programa
electoral i va considerar que a la
reunió hi va haver un “bon clima d’entesa”, igual com n’hi ha
hagut durant el mandat. “Hem

solidaritat
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❘ lleida ❘ L’alcalde en funcions,
Fèlix Larrosa, demana a la
Generalitat que reconsideri
la decisió de no construir per
ara l’institut de Cappont que
reclamen els pares, com va
afirmar divendres el delegat
d’Educació, Carles Vega. Larrosa lamenta que ho anunciés
després de les eleccions i considera que “cal ser valent en
la presa de decisions, quan hi
ha un problema, s’ha de resoldre”. Critica que el conseller no hagi tingut en compte
la seua carta en què exposava
la necessitat d’aquest centre
de secundària.

infraestructures

Aprovació
definitiva el dia
11 del vial cap
a Torre Salses
La reunió d’ahir entre Junts per Catalunya Lleida i el Comú.

tingut coincidències malgrat les
lògiques discrepàncies ideològiques, però hi ha moltes qüestions que hem tractat de forma
conjunta en quatre anys. Hem
tingut un contacte constant”, va
subratllar, i va insistir que “crec
que val la pena explorar el camí
d’establir un govern a tres i que
tothom sigui generós per trobar
un punt de trobada que pugui
ser interessant per a totes les
parts”. “Encara que qui ha de
liderar les converses és ERC”,
va concloure.

Assemblea per decidir si negocien
per a un acord a tres bandes
n L’assemblea que el Comú
té previst celebrar aquest matí ha de decidir per consens
el seu vot al ple d’investidura del pròxim dia 15, quan
el republicà Miquel Pueyo
serà proclamat alcalde al
ser el cap de llista de la candidatura més votada el 26
de maig. La incògnita és si

escola la mitjana

ho serà només amb els vots
d’ERC o també recollirà els
de JxCat i el Comú. A més,
l’assemblea valorarà la proposta d’ERC i JxCat que el
Comú estigui també en el govern de la Paeria i decidirà
si aborden la possibilitat de
negociar per intentar fer un
tripartit.

❘ lleida ❘ La Paeria ha programat una junta de govern local
per dimarts, el dia abans del
ple de comiat de l’actual corporació, en el qual hi ha prevista l’aprovació definitiva
del projecte de construcció
del vial Víctor Torres, per a la
connexió de la carretera Ll11 amb el barri de la Bordeta
i el dels Magraners.
La prolongació i desdoblament d’aquest vial és imprescindible per tirar endavant
el projecte d’àrea comercial
de Torre Salses, batejat pels
seus promotors amb el nom
de Go Lleida.

ajuntament de lleida

Fira sobre
l’economia social
a la Seu Vella
❘ lleida ❘ La Ponent FEST, la primera fira d’economia social i
solidària, va tancar ahir a la
tarda portes a la Seu Vella. La
mostra ha comptat amb la participació de més de quaranta
entitats, que van omplir la Sala
Gran de la Canonja. Durant la
jornada d’ahir van tenir lloc les
taules redones Economia social
i solidària avui, una perspectiva de país i La participació de
les dones en l’economia social
i solidària.

Alumnes de Templers col·laboren amb una escola bressol ■
Més de quaranta entitats han participat en la Ponent FEST.

Estudiants del programa de jardineria de l’institut Templers
han elaborat un projecte d’instal·lació de reg al pati de l’escola
bressol Parc de Gardeny.

