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En Comú Podem defensa que es 
deixa enrere “l’austeritat” en els 
pressupostos generals de l’Estat
Joan Mena diu que són “bons” per Catalunya i Lleida

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Deixar enrere “l’austeritat”. Era 
l’objectiu que es perseguia des 
d’En Comú Podem amb els pres-
supostos generals de l’Estat i 
que, asseguren, és el que s’ha 
aconseguit amb l’aprovació dels 
comptes aquest dijous. Així ho va 
defensar ahir el diputat al Con-
grés Joan Mena en una roda de 
premsa a Lleida, acompanyat de 
Jaume Moya, Elena Ferre i Carla 
Galeote. Uns pressupostos que, 
segons Mena, posen Catalunya 
com a “protagonista” i que, per 
extenció, són “bons” per Lleida. 

En aquest sentit, segons va de-
fensar la regidora a la Paeria, Ele-
na Ferre, són una “oportunitat” a  
aprofitar per la rehabilitació del 
centre històric. “Ho podem arti-
cular a partir de demanar ajuts 
a càrrec del fons de 18.000 mili-
ons per a suport a les entitats lo-
cals, una partida que creix en un 
2,34% respecte als pressupostos 
anteriors”, va explicar. 

Pel que fa a la resta de la de-
marcació, el portaveu i candidat 
a les eleccions, Jaume Moya, va 
assegurar que amb aquests pres-
supostos es donen “respostes 
concretes” en termes de mobili-
tat sostenible. De fet, per primera 
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vegada s’ha aconseguit activar la 
Comissió Mixta de Transferències 
per dotar de recursos financers 
els traspassos de rodalies. Així 
mateix, Moya també va destacar 
la inversió en l’Alta Velocitat, en 
l’R-12 i en la partida destinada 
per a l’estudi de creació d’acces-
sos de l’AP-2, així com en aquelles 
institucions creades per la Gene-
ralitat com l’Institut d’Emprene-
doria de Mollerussa. 

Per la seva banda, Carla Galeo-
te, co-portaveu de la Confluència 
Jove, va ressaltar la perspectiva 
de gènere dels pressupostos as-

segurant que s’han enfocat en un 
context de pandèmia i en la ne-
cessitat de destinar més recursos 
en “investigació feminista” per 
intentar fer plans d’igualtat. Així 
mateix, va remarcar que també 
es vol protegir “la diversitat de 
persones”. 

D’altra banda, Joan Mena va 
qualificar ahir de “mala notícia” la 
revocació del tercer grau als pre-
sos independentistes i va assegu-
rar que evidencia que “l’únic camí 
és l’indult i la modificació del codi 
penal” (més informació a la pàgi-
na 20).  

Lleida
O.BOSCH/S.MIRET (ACN)
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, considera que 
han aconseguit “consolidar” el 
canvi de model als pressupostos 
de l’ens després del projecte ac-
tual del primer any de mandat. 
Als comptes de 2021, l’equip de 
govern d’ERC i JxCat defensa se-
guir l’aposta per la transparència, 
equitat, l’autonomia municipal 
i l’eradicació dels ajuts discreci-
onals que havia promogut tant 
l’anterior presidència. El pres-
supost és de 137,3 milions, dels 
quals més de 12 estan destinats 
a “superar” els efectes de la pan-
dèmia. En una entrevista a l’ACN, 
Talarn va dir que espera suport 
dels grups de l’oposició i va des-

tacar com un bon indicador el fet 
que s’hagin votat per unanimi-
tat els comptes de l’IEI i Promo-
ció Econòmica. Segons Talarn, 
al 2020 van fer tot un seguit de 
canvis, tant pel que fa a les parti-
des com la manera com estaven 
vinculades en la forma d’arribar 
als municipis. Això va suposar, 
bàsicament, la fi de l’atorgament 
d’ajuts discrecionals en favor de 

Talarn considera que han 
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canvi de model pressupostari

la transparència i l’equitat que re-
forçar l’autonomia municipal. 

Per la seva banda, el portaveu 
PSC, Fèlix Larrosa, va explicar ahir 
les esmenes al pressupost de la 
Diputació que “centrem en els 
tres eixos que formen part de l’es-
tratègia en el marc de la competi-

tivitat territorial: la lluita contra el 
despoblament, la promoció eco-
nòmica i la millora de comunica-
cions tecnològiques i terrestres”. 
Tres prioritats, va explicar, que 
“suposarien incorporar un milió 
d’euros a cada una d’aquestes pri-
oritats”.
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El PSC 
centra les 

esmenes en el 
despoblament

Tasques de 
manteniment 
a la llar de 
jubilats de 
Rosselló 
L’Ajuntament de Rosselló, a la 
comarca del Segrià, està rea-
litzant durant aquests dies tas-
ques de manteniment i millora 
a la llar de jubilats de la locali-
tat. Per una banda, cal destacar 
que s’ha canviat tot el terra de 
la llar de jubilats i s’hi ha ins-
tal·lat un parquet sintètic de 
gran durabilitat. Per altra ban-
da, també s’ha adequat també 
la cuina de l’edifici. En concret, 
les actuacions que s’hi han dut 
a terme fan referència a tas-
ques de pintura i se l’ha deixat 
preparada per al seu funciona-
ment. 

La Junta de Govern va acordar la 
instal·lació de tres nous passos 
elevats de vianants al centre ur-
bà d’Almacelles. Un dels passos 
elevats està situat a l’entrada al 

poble pel carrer de la Mercè, l’al-
tre es troba a la Rambla de la Il-
lustració en les dues direccions 
i el tercer està situat al carrer 
Major.

Almacelles instal·la tres nous 
passos elevats de vianants
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La DOP Les Garrigues va celebrar 
ahir la quarta edició de la pre-
sentació de l’Oli Nou, enguany 
a través de les seves xarxes so-
cials. La situació sanitària actu-
al ha obligat a canviar el format 
d’aquesta presentació que en 
les anteriors edicions tenia lloc 
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de Lleida on el públic podia visi-

tar l’exposició de les vint-i-dues 
cooperatives i molins certificats 
que conformen la DOP i tastar 
els seus olis. Enguany, la presen-
tació es va fer a través de les xar-
xes on també s’hi van sortejar sis 
lots d’oli d’oliva verge d’arbequi-
na amb Denominació d’Origen 
per mantenir l’essència de les 
presentacions anteriors.

Presenten la quarta edició 
de l’Oli Nou de la DOP les 
Garrigues a les xarxes socials


