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Segre tàrrega
❘  tàrrega ❘  La presidenta de 
l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), Neus 
Lloveras, va assegurar ahir que 
“el municipalisme tindrà un 
paper determinant i serà un 
motor clau per garantir que 
el referèndum se celebra amb 
total normalitat”. Lloveras va 
fer aquestes declaracions a 
Tàrrega després de reunir-se 
la comissió executiva de l’AMI, 
associació que a la província de 
Lleida compta amb 190 muni-
cipis, que representen un 82% 
del total, a més de la Diputa-
ció i deu consells comarcals. 
La seua presidenta va apun-
tar que “quan el govern faci la 
convocatòria del referèndum, 
els ajuntaments de l’AMI, que 
són 800 dels 947 que té el país, 
estarem preparats i a la seua 
disposició per dur a terme les 
accions habituals d’un con-
sistori en qualsevol elecció o 
consulta que se celebra en un 
país”. Si bé Lloveras no va vo-
ler avançar si els ajuntaments 
es convertiran en col·legis elec-
torals, “hem d’esperar a tenir 
la legislació corresponent i el 
decret de convocatòria segons 
els seus termes”, va apuntar. 
Lloveras va anunciar que l’As-
semblea d’Electes de Catalu-
nya (AECAT), impulsada per 
l’AMI amb caràcter transversal 
i oberta a totes les ideologies, 
té més de 3.000 càrrecs elec-

tes inscrits. A Lleida, a dia 1 
d’abril, eren 399 càrrecs, gaire-
bé un 25% del total, que estan 
inscrits a l’AECAT. La presi-
denta de l’AMI va insistir que 
“en una democràcia és lògic 
que els càrrecs electes puguem 
treballar conjuntament”.

Lloveras va explicar que 
l’AECAT compta ja amb la ins-

cripció de dos regidors del PP 
de Begues, municipi del Baix 
Llobregat. Lloveras va dir que 
“aquests dos càrrecs no inde-
pendentistes donen una lliçó de 
democràcia al seu partit. Des 
de Madrid han de prendre’n 
nota”. 

No obstant, els dos regidors 
implicats, Fernando Moya i 
Fina Redondo, van explicar 
que la seua adhesió es devia a 
un error informàtic, perquè el 
seu ajuntament està en procés 
d’implantació de la signatura 
electrònica i l’empresa que 
s’encarrega de les gestions els 
va apuntar sense voler a l’AE-
CAT en lloc de fer-ho a l’IdCat.

elS conSiStoriS
La presidenta de l’aMI va 
dir que els ajuntaments 
estaran preparats i a la 
disposició del govern

L’AMI veu en els municipis  
la clau per al referèndum
A Lleida, 190 municipis formen part de l’associació || L’Assemblea 
d’Electes de Catalunya compta amb 3.000 inscrits

municipis sobiranisme

la presidenta de l’aMi, neus lloveras, amb la comissió executiva.

segre tàrrega

l’alcalde, Jordi latorre, va presentar ahir la iniciativa.

municipis inversions
MagDaLena aLtIsent

redacció
❘ torrefarrera ❘ L’ajuntament 
de Torrefarrera va posar 
ahir en marxa els pressu-
postos participatius de la 
localitat, que preveuen una 
partida de 45.000 euros per-
què els veïns decideixin en 
què prefereixen invertir-los. 
L’alcalde, Jordi Latorre, va 
explicar ahir als veïns el pro-
jecte, i va assenyalar que la 
mesura pretén implicar la 
ciutadania en les decisions 
que afecten el municipi.

La iniciativa fomentarà el 
debat sobre les inversions de 
cara a aquest 2017, va asse-
nyalar el primer edil, que va 
avançar que a partir d’avui 
i fins al dia 21 s’habilitarà 
un formulari telemàtic i en 
paper perquè tots els veïns 
puguin aportar propostes 
d’inversió.

Entre el 22 de maig i el 
16 de juny una comissió for-
mada per personal tècnic 
municipal durà a terme una 
valoració tècnica, jurídica i 
econòmica de les propostes 
que s’hagin remès a l’ajunta-
ment. Un cop valorades, les 
propostes acceptades es di-
vulgaran perquè la població 
les conegui i posteriorment 
les pugui votar.

Entre el dies 19 i 30 de 
juny es durà a terme la vota-
ció, que serà oberta a tota la 
població a partir de 16 anys 
empadronada mitjançant un 
formulari amb les propostes 
validades anteriorment.

Finalment, entre el 17 i el 
21 de juliol es presentaran 
totes les propostes guanya-
dores. Cada veí de Torrefar-
rera podrà presentar-ne un 
màxim de tres.

Pressupost obert als  
veïns per invertir  
45.000 € a torrefarrera

Descentralització i 
reforma dels consells, en 
el debat per a la república
Preocupació per un possible model centralista

jornades model territorial

els ponents abans d’iniciar el debat sobre el model territorial.

redacció
❘ LLeIDa ❘ Esquerra Republicana, 
en el marc de les jornades La 
República que farem, va or-
ganitzar ahir un debat públic 
sobre el model territorial per 
a una República catalana, cen-
trat en la descentralització, la 
reforma dels consells comarcals 
i la racionalització de l’admi-
nistració. El debat va ser mo-
derat per l’alcalde de Montgai 
i expresident de la Diputació, 
Jaume Gilabert, que va reconèi-
xer que els consells comarcals 
ajuden a prestar serveis, però 
que s’haurien de reformular. 
Així mateix, l’extinenta d’al-
calde de la Paeria i assessora de 
gestió municipal Marta Camps 
va explicar que alguns consells 

no sempre ajuden a solucionar 
la prestació dels serveis bàsics, 
mentre que la vicepresidenta 
de l’Associació Catalana de 
Municipis i alcaldessa d’Os de 
Balaguer, Estefania Rufach, va 
apuntar que aquests no acaben 
de “quadrar amb la realitat” de 
tot el territori i que no es pot 
dependre de Barcelona “perquè 
no coneixen la nostra realitat”.

Entre els ponents es va de-

LLeonarD DeLsHaMs

tectar una preocupació davant 
d’un possible model centralit-
zat i, en aquest sentit, Gilabert 
va dir que Catalunya té una 
capital molt potent i unes co-
marques centrals “amb moltes 
carències”. 

Així mateix, el doctor en 
Geografia i professor a la UdL 
Ignasi Aldomà va argumentar 
que caldria apostar per una or-
ganització local de proximitat, 

mentre que Camps va explicar 
que és necessari racionalitzar 
l’administració. Per la seua 
part, el també expresident de 
la Diputació Josep Pont va ex-
plicar que el nou model terri-
torial ha de determinar qui és 
el responsable d’actuar a cada 
territori. Els participants també 
es van mostrar preocupats per 
la despoblació del món rural i 
els micropobles.

proxiMitat
els ponents van defensar 
un model territorial basat 
en la proximitat de 
l’administració

La Seu inicia una 
campanya contra 
l’assetjament 
escolar

ensenyament

❘ La seu D’urgeLL ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell posarà 
en marxa dimarts una cam-
panya contra el bullying o 
assetjament escolar titulada 
“No Estàs Sol/a”, que comp-
tarà amb una exposició, xar-
rades i altres accions fins al 
23 de juny. La primera acció 
serà la inauguració de l’expo-
sició Noms Robats, del pe-
riodista i il·lustrador Tàssies.

Aparcament a l’escola
D’altra banda, el grup 

d’ERC a l’ajuntament defen-
sarà davant del pròxim ple 
de la Seu l’habilitació d’un 
pàrquing a l’escola Albert Vi-
ves en resposta a la demanda 
dels pares. També demanarà 
eliminar barreres arquitectò-
niques i la despenalització de 
l’eutanàsia.



L’actriu 
Montserrat 
Carulla actua 
demà a les 
Borges
La reconeguda actriu Montserrat 
Carulla, que compta amb una llar-
ga trajectòria dins de l’escena tea-
tral, arriba demà, a la capital de les 
Garrigues per presentar La música 
de les paraules, a les 22.30 hores 
al Pavelló de l’Oli. D’altra banda, 
l’Espai Macià de les Borges acolli-
rà des de diumenge fins al dime-
cres 31 de maig, l’exposició Mos-
sos d’Esquadra segona república i 
Guerra Civil 1931-1939 una mos-
tra organitzada pels departaments 
de la Presidència i d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, i serà 
inaugurada a les 11.00 hores pel 
Director general de la Policia, Al-
bert Batlle i el major dels Mossos 
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. 

Torrefarrera 
presenta els comptes 
participatius als 
veïns del municipi
L’Ajuntament de Torrefarrera 
presenta al veïns la iniciativa 
dels pressupostos participa-
tius, on es podrà decidir en què 
es destinaran 45.000 euros. La 
iniciativa servirà per implicar la 
ciutadania en les decisions que 
afecten el municipi i és un pas 
per a un govern més transpa-
rent i col·laboratiu. Els pressu-
postos participatius permetran 
acostar el pressupost municipal 
i, en definitiva, la gestió muni-
cipal a la ciutadania. A més, fa-
cilitaran que la població pugui 
debatre i decidir sobre el mo-
del de poble que vol i les actu-
acions necessàries al municipi, 
tot fomentant i potenciant la 
cultura de la participació.

Els brocanters se’n van de les 
Borges i s’ubicaran a Mollerussa
Una trentena de paradistes creen una associació 
i el 14 de maig faran el mercat a la capital del Pla 
Mollerussa
J.A.P.
Una trentena de professionals 
de la  demarcació de Lleida s’han 
constituït en l’Associació d’Anti-
quaris i Brocanters de Mollerus-
sa, amb l’objectiu d’evitar d’in-
trusisme i projectar una imatge 
de seriositat i qualitat als mercats 
setmanals d’aquest sector.

Segons els responsables de 
la iniciativa, el detonant ha sigut 
la massificació i la falta de cohe-
rència que s’havia produït en el 
mercat que se celebrava el diu-
menges a la plaça Europa de les 
Borges Blanques, desprès de la 
seva diàspora per la rambla Fer-
ran de Lleida i la Masia Salat. 

Una situació en la que els pro-
fessionals especialitzats havien 
de compartir espai amb altres 
venedors poc rigorosos amb els 
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productes que venien.
La nova entitat farà la seva pre-

sentació en societat i la primera 
activitat, el pròxim diumenge 14 

de maig, en l’esplanada que es 
troba darrera dels pavellons firals, 
amb la participació d’una trente-
na de venedors especialitzats en 

antiguitats, brocanteries i col·lec-
cionisme. Una iniciativa que se 
celebrarà cada diumenge de les 
9.00 a les 14.00 hores.

L’ajuntament de Mollerussa va 
autoritzar la proposta en la Jun-
ta de Govern que es va celebrar 
el passat 20 d’abril. L’Associació  
d’Antiquaris i Brocanters de Mo-
llerussa, espera que aquest mer-
cat pugui tenir continuïtat, ja que 
l’espai compta amb moltes possi-
bilitats, i per altra banda també 
pot ser una eina dinamitzadora 
del dinamisme dels diumenges a 
la capital del Pla d’Urgell

El mercat va arribar a la Masia 
Salat al 2010 i posteriorment va 
passar a la plaça Europa de la ca-
pital de les Garrigues després que 
la Comissió d’Urbanisme instés a 
l’Ajuntament a suspendre aques-
ta activitat. 
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Lleida va estrenar ahir el docu-
mental Amic Àngel, que recor-
da la figura d’Àngel Pujol. La sala 
d’actes del Rectorat de la Univer-
sitat de Lleida va acollir la seva 
presentació a la qual ha assistit 
el paer en cap, Àngel Ros. La pel·
lícula documental, que ha estat 
dirigida per Ivan Talavera, de Vi-
deoperformance, homenatja la 

figura de l’empresari, cooperant 
i mecenes esportiu Àngel Pujol, 
que va morir als 67 anys al ge-
ner de l’any passat. El film recull 
el vessant més humà i solidari de 
qui va ser el fundador i president 
del Centre d’Iniciatives Solidàries 
Ángel Olarán i ho fa a través del 
testimoniatge dels seus familiars, 
amics, esportistes o polítics. 

La Universitat de Lleida 
projecta el documental 
sobre Àngel Pujol

FOTO: Lídia Sabaté / Moment de la presentació del film ‘Amic Àngel’


