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Eleccions Municipals

MARÍAMOLINA
❘ LLEIDA ❘El reelegit alcalde de Llei-
da, el socialista Àngel Ros, va
assegurar ahir que una de les pri-
meres coses que impulsarà el
nou equip de govern és el nou
Pla d’Ordenació UrbanísticaMu-
nicipal (POUM), per al qual es
parlarà amb tots els grups que
ara formen la corporació (CiU,
PP, ERC, Ciutadans, la Crida i
el Comú), “als quals l’explica-
ré amb detall per poder tirar en-
davant l’aprovació”. Ros va in-
dicar que el procés d’industria-
lització de Lleida és un dels

punts clau del nou mandat que
comença, a part de donar prio-
ritat a les polítiques socials i
d’ocupació per aconseguir es-
timular el treball i aconseguir
llocs de treball de qualitat.

Així mateix, també serà prio-

ritària la justícia social, l’educa-
ció i la cultura. Sobre aquest úl-
tim àmbit, va recalcar que s’in-
centivarà la creació d’una indús-
tria cultural i va concretar que
per al seu desenvolupament s’or-
ganitzaran jornades dirigides a
potenciar l’esmentada indústria,
ja que l’objectiu és promocionar
Lleida en tots els àmbits possi-
bles.

Problemes a Llimiana

En un altre ordre de coses, a
Llimiana sols els 4 edils de CiU
amb el nou alcalde, JosepTarré,

al capdavant van prendre pos-
sessió dels seus càrrecs dissab-
te,mentre que al regidor d’ERC,
Josep Claret, no li va ser possi-
ble.A Llimiana es voten llistes
obertes i, dels 3 candidats repu-
blicans, els dos que no encapça-
laven la llista van tenir més vots
que el primer, Josep Claret. No
obstant, el pacte era que ell se-
ria regidor ja que tots dos dimi-
tirien, i així ho van fer. Claret va
atribuir la situació a un malen-
tès i va dir que ja tramita acon-
seguir l’acta d’edil que es va do-
nar al més votat.

El pla urbanístic, prioritari
El tot just reelegit alcalde de Lleida, Àngel Ros, va dir que és un dels primers
punts que debatrà amb els altres grups || Incentivarà la indústria cultural

LLIMIANA

El nou edil d’ERC ja tramita

aconseguir l’acta de regidor

que es va donar per error a

un altre membre de la llista

Agramunt. La nova corporació i al centre l’alcalde, Bernat Solé.

A.A.

Guissona. ERC, amb Xavier Casoliva com a alcalde, governarà Guissona.

A.G.

Bossòst. Amador Marqués, d’UA, va ser nomenat alcalde dissabte.

A.B.

Maials. David Masot, de CiU, és de nou alcalde de Maials.

A.M.

Final de la vaga
de controladors
aeris sense
afectar Lleida

PROTESTES

❘ LLEIDA ❘ Els controladors ae-
ris van finalitzar ahir l’última
jornada de vaga sense gran
impacte en l’activitat aèria.
Les aturades van ser parcials
però la tònica general va ser
la normalitat, igual que els di-
es 8, 10 i 12. Les aturades van
ser promogudes per la Unió
Sindical de ControladorsAe-
ris com a rebuig de la decisió
de l’empresa gestora de la na-
vegació aèria a Espanya, de
suspendre de sou i feina 61
companys pel tancament de
l’espai aeri el desembre del
2010.Aquesta situació no va
afectar l’aeroport d’Alguai-
re, on la jornada va ser nor-
mal i 72 passatgers van viat-
jar a Palma i van tornar Llei-
da sense problemes.

Certificats de
cursos de la
Paeria per a
150 alumnes

OCUPACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El projecte Treball als
Barris que l’ajuntament de
Lleida fa a través d’IMO ha
entregat aquesta setmana els
certificats a les persones que
han seguit les accions forma-
tives durant el primer semes-
tre d’aquest any.

Un total de 150 persones
dels barris de la Mariola,
Centre Històric i Portal de
Santa Magdalena-Noguero-
la s’han format en els cursos
que s’ofereixen a través
d’aquest projecte.

Han sigut cursos d’infor-
màtica, manipulació d’ali-
ments i de català en diferents
nivells dirigits a usuaris dels
diversos barris que es troben
buscant feina.

“El preu del porc seria entre un 15 i
un 20%més alt sense el veto de Rússia”

ECONOMIA INSTITUCIONS

El president de la Diputació va tancar l’assemblea de la cooperativa.

❘ IVARS D’URGELL ❘ El president de la
cooperativa d’Ivars d’Urgell, Jo-
sep Coll, va afirmar ahir que “si
no fos pel veto rus els preus del
porcí podrien ser ara entre un
15 i un 20% superiors”.Així ho
va dir després de l’assemblea de
socis, en la qual es va informar
que l’entitat va guanyar l’any
passat una mica més d’un milió
d’euros (vegeu SEGRE de diu-
menge).

El veto, va explicar, obliga a
ampliar el radi de les exporta-

cions a mercats asiàtics, amb
més costos logístics.A més, va
fer una crida als agricultors i a
l’Administració per donar un
impuls definitiu al canal Segar-
ra-Garrigues.Va dir que els pa-
gesos han d’entendre que és una
inversió que val la pena i l’Ad-
ministració, reduir els costos que
suposa afegir-se al canal.

Variant d’Ivars

D’altra banda, el president de
la Diputació, Joan Reñé, que va

clausurar l’assemblea, va anun-
ciar que la variant de la pobla-
ció estarà totalment finalitzada
l’any que ve i s’integrarà a un
eix viari competència de la ins-
titució provincial on està pre-
vist millorar els traçats des de
Bellpuig fins a Castellserà i des
de Preixens fins a la connexió
ambArtesa de Segre per facili-
tar les comunicacions en aques-
tes zones agrícoles que formen
part de l’àrea regable del canal
Segarra-Garrigues.

EDGAR ALDANA


