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té candidat a Fraga, Francisco
Tejero.

D’altra banda, el Partit Ibè-
ric dels Romanesos (Pirum) va
presentar ahir a Agramunt la
seua llista municipal, que en-
capçalarà Daniel Dimitru. La
candidatura està configurada
per cinc homes més i set dones,
alguns dels quals són de naci-

onalitat espanyola. Malgrat que,
inicialment, el Pirum també
preveia presentar llistes a Guis-
sona i Alcarràs, Dimitru, que
també és president del Pirum
a Lleida, va reconèixer que es-
tà resultant més difícil per “la
falta de cohesió social” del
col·lectiu.

Per la seua part, ERC va ra-
tificar ahir que el seu candidat
a Guissona serà el president del
consell, Xavier Casoliva, des-
prés que Josep Cosconera
anunciés fa uns mesos que no
optaria a la reelecció.

A Cervera, Juli Lago repeti-
rà com a número u d’Esquerra
Republicana.

ESQUERRA

ERC ratifica el president
del consell com a
candidat a Guissona al
no optar-hi Cosconera

Agustí López renuncia a ser
l’alcaldable de CiU per Sort
El partit romanès anuncia candidatura a Agramunt ||
Convergència de la Franja optarà a la Ribagorça oscenca

MUNICIPALS CANDIDATURES

J. GABERNET/X. SANTESMASSES
❘ AGRAMUNT ❘ L’alcalde de Sort,
Agustí López (CiU), va anun-
ciar ahir davant de militants,
simpatitzants i veïns de Sort
que no optarà de nou a encap-
çalar la llista de la federació na-
cionalista després d’haver sigut
alcalde de la població durant
vint anys. López serà rellevat
pel seu número dos a l’ajun-
tament, Llàtzer Civís, un auxi-
liar de farmàcia de 45 anys que
exerceix a la capital del Pallars
Sobirà. “He estat alcalde de
Sort durant vint anys i només
quedo jo d’aquell grup que vam
guanyar per primera vegada
l’alcaldia de Sort, de manera
que cal donar noves oportuni-
tats a gent nova i preparada”,
va dir López. L’encara alcalde
tancarà la llista i ocuparà el nú-
mero onze.

Per la seua part, Convergèn-
cia Democràtica de la Franja
(CDF), formació vinculada a
CDC, presentarà candidatures
en diversos municipis de la Ri-
bagorça oscenca, entre els quals
Areny, el Pont de Montanyana
i Sopeira.AAreny, el cap de llis-
ta serà Carles Barrull, integrant
de la plataforma contra la línia
de molt alta tensió Penyalba-
Isona (MAT) del Pallars. L’eu-
rodiputat de CiU, Ramon Tre-
mosa, vinculat a aquest muni-
cipi, tancarà la candidatura, se-
gons van explicar ahir fonts
consultades. Convergència ja

Dimitru regenta un bar a Agramunt des de fa més de 6 anys.

XAVIER SANTESMASSES

❘ LLEIDA ❘ El sindicat SAP-UGT
va afirmar ahir que el depar-
tament d’Interior estaria pla-
nificant una retallada de la
plantilla dels Mossos d’Esqua-
dra de trànsit al Pirineu de
Lleida, en concret, els que co-
breixen el Pallars, part de la
Ribagorça i la zona nord de la
Noguera. Fonts d’aquesta or-
ganització van indicar que te-
men que els efectius actuals
(22) es quedin només en quin-
ze, xifra que suposaria una re-
tallada del 33 per cent. Con-
sultat per aquest diari, el se-
cretari general del PSC de Llei-
da i diputat socialista al Parla-
ment, Joaquim Llena, també
va indicar que ha tingut “no-
tícies” d’aquesta possible re-
tallada. Les afirmacions d’UGT
i del PSC coincideixen amb la

denúncia que ha llançat l’al-
calde de Sort i diputat al Par-
lament,Agustí López, que la
setmana passada va reiterar
l’existència d’un setge per part
de la policia autonòmica, es-
pecialment pel que fa als con-
trols de trànsit. En aquest sen-
tit, Joaquim Llena va apuntar
que aquestes afirmacions po-
drien ser el preludi per justifi-
car una retallada a la plantilla
de la policia autonòmica, quan
ha quedat demostrat que en els
últims anys ha baixat la sinis-
tralitat al Pirineu. No obstant,
un informe deTrànsit del 2009
indica que cinc comarques de
Lleida (Aran,Alt Urgell, No-
guera, Urgell i Pallars Sobirà)
encapçalen el rànquing de con-
trols preventius d’alcoholèmia
a Catalunya.

UGT i Llena temen retallades
deMossos de trànsit al Pirineu
Demanen explicacions davant d’un presumpte descens del 30%

TRÀNSIT POLÈMICA

LESCLAUS

Denúncia
❚ L’alcalde de Sort va denunciar
la setmana passada setge poli-
cial als veïns del Pallars Sobirà
en controls d’alcoholèmia.

Informe
❚ Un informe de Trànsit del 2009
corrobora que el Sobirà és una
de les comarques de Catalunya
on hi ha més controls d’alcoho-
lèmia preventius (la superen al-
tres de Lleida: Aran, Alt Urgell,
Urgell i Noguera).

Retallades
❚ El sindicat SAP-UGT i el PSC te-
men que hi hagi una retallada
d’agents de trànsit al Pirineu.

Defensa enderrocarà l’antic quarter de Vielha
❘ VIELHA ❘ El ministeri de Defensa enderrocarà l’antic quarter
deVielha a petició de l’ajuntament.Així ho va indicar ahir
l’alcalde, Pau Perdices, que va indicar que el ministeri adju-
dicarà aviat els treballs per 66.000 euros. D’altra banda, en
un termini màxim de tres mesos, Defensa tornarà a treure
a subhasta els terrenys on hi ha el quarter, en aquesta oca-
sió per 7,8 milions d’euros.

Adif reforça un pont de l’AVE a les Garrigues
❘ LES BORGES ❘ L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
ha tret a informació pública els béns i drets afectats per les
obres de reforçament del viaducte del barranc de Palle-
resos de la línia de l’AVE, situat entre els municipis de les
Borges i l’Albi. L’obra té un pressupost de 8,2 milions d’eu-
ros.

Un camió ‘talla’ la N-230 a Aran una hora
❘ VIELHA ❘ L’avaria d’un camió entre el túnel deVielha i Casau
va provocar ahir la restricció en la circulació de vehicles a la
carretera N-230 durant una hora.

Científics britànics instal·len a Alguaire la seua base
❘ LLEIDA ❘ Científics britànics del Natural Environment Rese-
arch Council han convertit durant cinc dies l’aeroport d’Al-
guaire en la seua base d’operacions d’investigació climà-
tica. Les dades són enviades a les universitats de Cambridge
i Potsdam. Per la seua part, el delegat del Govern, Ramon
Farré, preguntarà avui per l’incident que diumenge va obli-
gar a retardar una hora els vols de Palma a Lleida i de Llei-
da a Palma.

Congrés europeu de bombers a la Val
❘ VIELHA ❘ Pompièrs d’Aran i Bombers de la Generalitat parti-
ciparan des d’avui en les sessions de treball que la Xarxa Eu-
ropea de Seguretat en Muntanya celebraran aArties.
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