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Ángeles Ribes vol
potenciar i millorar
el transport públic
de la ciutat
La candidata de C’s, Ángeles
Ribes, va anunciar que una de
les seves propostes anirà despúblic de Lleida. Per fer-ho va
proposar “la creació d’aparcaments dissuasius a les entrades
de la ciutat amb bones connexions de transport públic”. També va manifestar la necessitat
d’implantar la línia nocturna.

El Partit Popular
‘denuncia’ el nou
pla urbanístic dels
Camps Elisis
Xavi Palau, alcaldable del PP a
la Paeria, va impulsar en el seu
programa electoral el moviment Protegim els Camps Elisis,
per tal de denunciar el nou pla
trucció de pisos als Camps Elisis de Lleida. “Ara més que mai
Protegim el Camps Elisis. Vull
una Lleida verda i sostenible”,
va assenyalar el candidat.

El Comú de Lleida
vol garantir
l’habitatge a totes
les famílies
Seguint amb la tasca iniciada
en la darrera legislatura el cap
de llista del Comú, Sergi Talamonte, va explicar que una de
les prioritats del seu programa electoral és que “totes les
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formació va anunciar que volen
lluitar perquè l’habitatge públic
passi de l’1% al 10% en el transcurs dels pròxims dos mandats.

Toni Postius vol impulsar una
borsa de locals comercials
L’alcaldable de JxCat pretén canviar el model
comercial de la ciutat per donar vida als barris
Lleida
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Catalunya a Lleida, va donar a
conèixer que un dels eixos principals de la seva campanya serà
la ciutat de Lleida. Per dur a terP
pretén crear una borsa de locals
comercials. Amb aquesta mesura l’alcaldable pretén donar vida als barris de la ciutat a través
de l’obertura de nous comerços.
“Per a nosaltres és una prioritat
total i absoluta que aquests locals
veixin per dinamitzar comercialment un barri” va declarar PosS
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assegurar que aquesta borsa de
pels llogaters sinó que els arrenL’alcaldable va assegurar que qui
cedeixi locals a la borsa podrà obgament d’impostos.
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bé va anunciar que promouran la
descentralització dels comerços
per tal que aquests actuïn com “a
pols d’atracció”. Aquesta mesuP
riria al comerç de proximitat. En
senvolupar el Pla de l’Estació en
-

FOTO: Lídia Sabaté / Ràdio Lleida va celebrar el seu debat al Cafè del Teatre de l’Escorxador

Nou debat
sense tots els
alcaldables
de la Paeria
Ràdio Lleida ve celebrar ahir el
segon debat amb els caps de
llista a la Paeria i tampoc va poder ser amb els 7 de les formacions amb representació muCUP es va excusar “donada la
seva condició de dona treballadora”, segons un comunicat de
intentarà combinar la campanya amb la seva feina.

Ponent Coopera promou el
cooperativisme al territori
Ponent Coopera va dur a terme la presentació i debat de
les “10 mesures per cooperacàleg elaborat per la Federació
C
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Catalunya. Aquest document
pretén incorporar i promoure

com serien cedir a les coope-

ries. El decàleg també contempla impulsar la municipalització
de serveis públics i cedir-ne la
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donar suport a programes per
impulsar l’equitat de gènere.
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Solidària. A l’acte hi van ser presents diversos representants
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Torre Salses.

Miquel Pueyo
vol una bústia
anònima de
denúncies

El PCPC prepara les eleccions
El PCPC va donar el tret de sortida de les eleccions municipals i a les
europees al Clot de les Granotes. Sisco García (2n a l’esquerra) és el
cap de llista a la Paeria i a les eleccions europees. /FOTO: PCPC

El candidat d’ERC, Miquel
Pueyo, va donar a conèixer una
P
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ca anònima d’alerta ciutadana
i denúncia de la corrupció” va
dir Pueyo. Amb aquesta proposta el candidat pretén crear
portament dels governants.
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