
18 COMARQUES
SEGRE

Dijous, 8 de març del 2012

La delegació del Govern aCatalunya exigirà el compliment de la
legalitat || Diversos ajuntaments de Lleida, com Tàrrega o
Solsona, exhibeixen únicament la senyera

POLÍTICASÍMBOLS

H.C./J.G.
❘LLEIDA ❘ La subdelegació del Go-
vern a Catalunya, que dirigeix
l’exdiputada al Parlament del
Partit Popular María de los Lla-
nos de Luna, ha advertit que
farà complir les lleis que obli-
guen a exhibir la bandera es-
panyola als ajuntaments i de-
nunciarà aquells consistoris que
no ho facin, segons fonts de
l’Administració de l’Estat a Ca-
talunya. La subdelegació del
Govern a Lleida va assenyalar
que “s’aplicarà la legalitat vi-
gent”, va indicar un portaveu,
si bé va assegurar que no s’han
rebut instruccions en aquest
sentit. La legislació indica que
la bandera espanyola ha d’one-
jar als consistoris si hi ha qual-
sevol altra ensenya, local o de
la comunitat autònoma. La po-
lèmica ha tornat a l’actualitat
després que una sentència del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya hagi obligat a
penjar la bandera espanyola a
l’ajuntament de Sant Pol de
Mar (Maresme).Almenys dos
capitals de comarca de Lleida

L’estelada i la senyera al balcó de les Borges per festes.
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Nova guerra de banderes

(Tàrrega i Solsona) estan entre
els municipis que no exhibei-
xen l’espanyola i sí la senyera,
i Balaguer no en mostra cap,
excepte quan són les festes, en
què penja la municipal i la se-
nyera.ATàrrega, el primer ti-
nent d’alcalde, Jaume Ponsar-
nau, es va lamentar d’aquesta
amenaça. L’alcalde de Solso-

na, David Rodríguez, va asse-
nyalar que plantejarà aquesta
qüestió a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència en
la reunió del dia 19 a Balaguer.
L’alcalde de Balaguer, Josep
Maria Roigé (vicepresident de
l’AMI), va dir que, de tota ma-
nera, s’haurà d’estudiar qual-
sevol instrucció que es doni.

Ajudes per
rehabilitar Torà,
Oliana, Puiggròs
i Albatàrrec
En elmarc del pla
‘Viure al poble’

URBANISME

❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ La conse-
llera de Governació, Joa-
na Ortega, firmarà avui el
conveni per a la millora de
l’entorn urbà i rural de di-
versos municipis de Cata-
lunya, entre els quals n’hi
ha quatre de Lleida: Olia-
na, Puiggròs,Torà iAlbatàr-
rec, segons va anunciar ahir
el departament. Són un to-
tal de dinou poblacions ca-
talanes les que es veuran
beneficiades per l’anome-
nat programa Viure al po-
ble, destinat a la regenera-
ció urbana i rural dels mu-
nicipis de menys de 3.000
habitants.

Diversos municipis ja han
rebut aportacions de la Ge-
neralitat en el marc d’aquest
pla, que va iniciar l’anteri-
or Govern. La primera edi-
ció del programa va bene-
ficiar un total d’onze muni-
cipis de Lleida. Pel que fa a
la segona, en va incloure
set.Va ser entre el 2009 i el
2010.

Suport a veïns de les
Avellanes pel POUM
❘ LES AVELLANES ❘ La portaveu
de CiU a les Avellanes,
Montse Gené, va dir que la
seua formació recolzarà els
veïns que han presentat re-
curs contra el POUM.

El PP critica la pujada
de sous a Agramunt
❘ AGRAMUNT ❘ El regidor del PP
a Agramunt, Marcos Gó-
mez, ha presentat al·legaci-
ons al pressupost al consi-
derar que han augmentat
un 7,32% en plena crisi i
que els sous pujaran un
11,25%.

Puja l’ús del transport
públic a Lleida
❘ LLEIDA ❘Territori i Sostenibi-
litat va dir ahir que l’ús del
transport públic a Lleida ha
pujat un 0,5% el 2011, fins
als 9,2 milions de viatges.

La Diputació reitera
l’interès en vols russos
❘ SORT ❘ La Diputació va con-
firmar ahir a empresaris del
Pallars que negocia amb
l’operador rusTui per por-
tar turistes al Pirineu. La
temporada de ràfting es pre-
senta el dia 30 al Sobirà.
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