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COMARQUES

CELEBRACIONS SOBIRANIA
MAGDALENA ALTISENT

MAGDALENA ALTISENT

Els assistents al camp de futbol de Torrelameu en el moment d’enlairar els fanalets. A la dreta, un dels estands de la Fira de la República Catalana.

Fanalets per la independència
Més de 3.000 persones van participar ahir a la I Fira de la República Catalana
de Torrelameu || Prop de 800 fanalets van solcar el cel per tancar la jornada
M.M.B.

❘ TORRELAMEU ❘ Prop de 800 fanalets es van elevar al cel ahir al
capvespre des del camp de futbol de Torrelameu, a la Noguera, com a colofó de la primera
Fira de la República Catalana
que va reunir unes 1.500 persones al recinte esportiu i més de
3.000 durant tota la jornada. El
cantant i músic Pep Sala va ser
l’encarregat d’apadrinar l’enlairament dels fanalets. Segons l’or-

ganització (l’ANC- Torrelameu
per la Independència i l’entitat
El Garrameu), més de 2.000 vehicles es van concentrar al pàrquing de la població. Els actes
van començar a les 15.30 hores
amb la inauguració del certamen, que va anar a càrrec del
conductor del programa deTV3
El Foraster, Quim Masferrer, que
va pronunciar un discurs a favor
de la sobirania nacional.També
va visitar la fira Ferran Civit,

membre del secretariat nacional
de l’Assemblea Nacional Catalana i un dels organitzadors de
la cadena humana per la independència de l’11 de setembre
passat.
A les 18.15 hores, al so dels
Grallaires de Ponent, es va obrir
el camp de futbol per recollir el
fanalet, ja que sols s’hi podia entrar amb el resguard de compra.
El preu del fanalet per a dos persones era de 3 euros, però tam-

SANITAT PREVENCIÓ

‘Signa un vot’
❚ A la fira es van col·locar dos meses per recollir firmes a favor del
dret a decidir dins de la campanya Signa un vot.

‘1.714 fanalets’
❚ La iniciativa 1.714 fanalets per
la independència va aconseguir
enlairar la meitat dels fanalets.
Segons l’organització, el resultat
va ser positiu ja que se’n venia un
per cada dos persones.

Exposició i coral
❚ La sala del Centre Cívic va acollir jocs d’habilitat i estratègia per
a les famílies. A més, va actuar la
Coral Cantaires per la independència.

ADMINISTRACIÓ ENS LOCALS
A.R.

El consistori de Rosselló reparteix estoigs d’higiene dental als infants
❘ ROSSELLÓ ❘ Els alumnes de P4 de
l’escola La Rosella de Rosselló
van rebre divendres la visita de
la regidora de Sanitat, ElisaTorrelles, i de l’edil d’Ensenyament

bé es va oferir la possibilitat de
comprar un fanalet i dos xapes
per 5 euros i un fanalet, amb dos
xapes i un buff per 10.
El camp es va tancar a les
19.00 hores per seguretat i organització dels assistents. Segons
la responsable de l’ANC a Torrelameu, Judith Mulet, la jornada va ser un èxit, motiu pel qual
se’n tornarà a organitzar una nova edició, la II Fira de la República Catalana, el 2015.

LES CLAUS

i Cultura, Manel Plana, que els
van fer entrega de 33 estoigs
d’higiene dental. Cada estoig
conté un raspall de dents infantil i un tub de pasta fluorada.

A més, els nens van poder
participar en un taller d’educació sanitària sobre la càries dental i els mètodes per combatrela.

La Seu, primer municipi
de Lleida a ‘recórrer’ la
reforma local de l’Estat
❘ LA SEU ❘ L’ajuntament de la Seu
d’Urgell serà el primer de Lleida a adherir-se a la campanya
que pretén aglutinar més de
1.600 ajuntaments de tot Espanya (que sumin almenys la sisena part de la població del país)
per presentar davant del Tribunal Constitucional (TC) un recurs contra la reforma de les administracions locals que el Govern va aprovar a final de l’any
passat. El ple de la capital de
l’Alt Urgell sotmetrà demà
aquesta proposta a aprovació,
segons va confirmar el consistori. L’alcaldeAlbert Batalla (CiU)
va indicar que espera una majoria suficient per aprovar-la, tenint en compte que “està ratificada per la majoria de les forces polítiques catalanes”.
Municipis de tot Espanya por-

taran davant del ple mocions similars per sumar el mínim de
municipis i població necessària
per recórrer davant delTC el que
consideren un atemptat contra
l’autonomia local.
D’altra banda, el portaveu del

CAMPANYA A TOT ESPANYA

Municipis de tot Espanya
sumaran mocions per
elevar un recurs davant del
Tribunal Constitucional
PP a la Diputació, Salvador Puy,
va culpar de la “delicada situació” dels ajuntaments la Generalitat per “carregar-los de competències sense compensació
econòmica”.

