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comarques

eleccions 26-j

Onze llistes es disputaran els quatre
diputats per Lleida el 26 de juny

La xifra més baixa de candidatures a la província des de la restauració de la
democràcia || Els partits amb representació parlamentària repeteixen candidats
r. ramírez

❘ lleida ❘ Onze candidatures es
disputaran els quatre diputats
per Lleida en les eleccions generals del proper 26 de juny. El
termini per presentar-les davant
de la junta electoral va acabar
ahir a mitjanit amb el menor
nombre de llistes a la província des dels comicis del 1977,
els primers després de la restauració de la democràcia. Una
menys que en les del desembre
passat (vegeu el gràfic). Pel que
fa a les formacions polítiques,
destaca l’absència d’Unió Democràtica, que no va obtenir
representació el 20-D, mentre
que Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) es presenta
als comicis en solitari. En els anteriors, va liderar la coalició Democràcia i Llibertat juntament
amb Demòcrates de Catalunya
i Reagrupament.
Les quatre formacions que
van aconseguir escons per Lleida el 20-D provaran de revalidar-los en aquesta nova convocatòria electoral. Així, Toni
Postius tornarà a encapçalar la
candidatura convergent: potser
l’última que portarà les sigles de
CDC, després que la militància
es pronunciés dissabte passat
a favor de “refundar” el partit
i donar-li un nou nom. Xavier
Eritja torna a liderar la candidatura d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC); Jaume Moya,
la d’En Comú Podem (ECP), i
Mònica Lafuente, la del PSC.
També els partits que no van
obtenir representació lleidatana tornaran a intentar-ho en
els pròxims comicis amb els
mateixos caps de llista. El PP
torna a confiar en José Ignacio Llorens, el més veterà dels
candidats amb set legislatures
al Congrés, mentre que Óscar
Uceda repeteix al capdavant
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candidatures
Onze llistes es presenten a les
eleccions del 26-J per Lleida, la
xifra més baixa a Lleida des de la
restauració de la democràcia.
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Esgotar els terminis
z Bona part de les candidatures
per Lleida es van presentar ahir
mateix, últim dia per fer-ho. És el
cas de la de Convergència, C’s i En
Comú Podem, entre d’altres.
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Convergència, sola

òscar mirón

z Convergència, que en els passats comicis va liderar la coalició
Democràcia i Llibertat, es presenta en solitari. Toni Postius i Ramon
Royes ocupen els llocs un i dos
al Congrés. Els seus antics socis
d’Unió no es presenten.

PP
z El cap de llista del PP per Lleida,
José Ignacio Llorens, va afirmar
ahir que només el seu partit “garanteix que els autònoms podran
mantenir el sistema de tributació
per mòduls”, davant l’acord fallit
entre PSOE i C’s que apuntava a
“revisar-ho”.

de la llista de Ciutadans (C’s).
A aquests partits i coalicions,
presents ja al Congrés en la
passada legislatura, se sumen
a Lleida unes altres cinc sense
representació parlamentària.
És el cas del Partit Animalista
contra el Maltractament Animal
(Pacma), Escons en Blanc, Retallades Zero, el Partit Comunista

transport mobilitat

Convergència va presentar ahir la llista per Lleida.

del Poble Català (PCPC) i Vox,
formació de dreta amb edils en
alguns municipis espanyols.
UPyD, que va presentar un candidat barceloní en les passades
eleccions, aquesta vegada no es
presenta als comicis per Lleida.
Les llistes electorals s’hauran
de publicar aquesta setmana al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

A partir de llavors, s’obrirà el
termini perquè les formacions
polítiques puguin reparar possibles errors i deficiències en les
seues candidatures abans de la
proclamació oficial de candidats, que s’espera per al dia 30,
dos setmanes abans de l’inici de
la campanya electoral, el dia 10
de juny.

partits

L’edil de MES a
Rosselló rebutja
que ERC
l’“expulsi”
❘ Lleida ❘ La regidora de MES a
Rosselló i portaveu de la coalició d’aquest partit amb ERC
al municipi, Carme Vidal,
va corroborar ahir que “no
abandonarà l’ajuntament”,
després que el regidor d’ERC,
Antoni Bosch, sol·licités al
consistori la seua expulsió
del grup municipal que les
dos formacions comparteixen a l’oposició. Vidal ho va
atribuir a “afany de protagonisme” de Bosch. “La seua
aspiració és ser portaveu del
grup i per aconseguir-ho és
capaç de trencar amb tot”.
Per la seua part, fonts municipals van corroborar que no
han respost al requeriment
de Bosch.

municipis

La Seu elegirà
entre quaranta
propostes per
als pressupostos
❘ La seu d’urgell ❘ Els veïns de
la Seu podran votar entre
40 propostes formulades
per la ciutadania perquè el
consistori les inclogui en els
pressupostos de l’any que
ve. Són les que han superat
el procés de selecció sobre
les 186 presentades, després
d’examinar-les per descartar
les repetides, les que estan
en curs, les que són tècnicament inviables i les que no
corresponen a competències
municipals. Els veïns a partir
dels 16 anys d’edat podran
votar entre el 30 de maig i
el 4 de juny i el consistori va
destacar idees com la de crear un itinerari segur perquè
els escolars puguin anar sols
a classe.

urbanisme aviació

Nens de fins a 6 anys, amb Altorricó exigeix celeritat per a projectes
el bus gratuït a Balaguer afectats per l’aeroport de Lleida
❘ Balaguer ❘ Els nens de fins a sis
anys de Balaguer tindran el
bus urbà gratuït. El consistori
ha augmentat l’edat dels 3 als 6
anys per a la gratuïtat del tiquet,
mentre que ha rebaixat la tarifa
del bitllet senzill dels 49 cèntims
als 45 per als estudiants majors
de 6 anys.
Al mes de juny s’estrenarà la
nova ruta del bus i el sistema
tarifari integrat. A més a més,
entraran en servei les noves
marquesines, que s’aniran ins-

tal·lant en les parades amb més
demanda de servei al llarg del
proper mes i mig. En el nou recorregut s’han ampliat en zones
perifèriques on sí que hi ha un
demanda real com, per exemple, per arribar al nou hospital en l’àmbit dels terrenys de
l’antiga Inpacsa, on també hi
ha el nou tanatori; el CAP, les
estacions de bus i tren, o alguns
punts del barri del Secà, amb la
finalitat de facilitar i millorar el
servei als usuaris.

❘ lleida / Altorricó ❘ El Partit Aragonès (PAR) d’Altorricó, a la
comarca oscenca de la Llitera,
exigeix la derogació del decret
de serveis de l’aeroport de Lleida-Alguaire, ja que aquesta situació impedeix que s’instal·lin
empreses a la zona, una situació que afecta, a més de vinti-vuit municipis de Lleida uns
altres dotze d’Osca.
En el cas d’Altorricó, segons
el PAR, es tracta de l’empresa
Meat Center Ibérica, una plan-

ta dedicada a l’especejament i
l’elaboració de productes carnis que suposarà la creació
d’entre 80 i 100 llocs de treball que perillen, segons els
aragonesistes.
Segons l’alcalde d’Altorricó, David Alonso, aquesta reclamació del PAR (que no té
representació en aquesta corporació, integrada per 6 edils
del PSOE, que governa; i 3 del
PP, a l’oposició), està desfasada “ja que l’empresa càrnia

continua amb la tramitació i
no ens ha comunicat res sobre
un possible trasllat a altres
punts de l’Estat per a la seua
ubicació. Entenem que si els
tràmits continuen, és que preveu obrir aquí la seua fàbrica”,
va remarcar.
No obstant, Alonso va puntualitzar que tant Altorricó
com la resta dels municipis
afectats per l’àrea d’influències
de l’aeroport “exigim celeritat
per encarar nous projectes”.

