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Sant Llorenç deMorunys, ‘independent’ amb
oposició de l’alcalde, del PSC, i abstenció d’ERC
Moció del grup independent amb el suport de CiU que va rebutjar ProgrésMunicipal || Divisió al govern
d’unitat al prendre com amodel la d’Arenys deMunt, que el primer edil veu ‘excloent’

POLÍTICA INDEPENDÈNCIA

R.R.

❘ LLEIDA ❘ El ple de Sant Llorenç de
Morunys s’ha convertit en el se-
gon municipi de Lleida que es
declara “territori català lliure”,
després que fa dos setmanes el
consistori de Cervià aprovés una
moció similar (vegeu SEGRE del
dia 8). Davant de la unanimitat
de l’acord a la localitat de les
Garrigues, la votació al Solso-
nès va dividir els regidors en un
ajuntament on totes les forma-
cions polítiques formen part d’un
govern d’unitat.

La moció es va aprovar en la
sessió de dimecres amb els vots
dels tres independents de Piteus
per Sant Llorenç, que van ser els
que van portar la proposta da-
vant del ple, i els dos de CiU. El
regidor d’Acord Municipal, for-
mació vinculada a ERC, es va
abstindre i l’alcalde, Enric Rou-
res, i el seu grup, Progrés Mu-
nicipal (lligat al PSC), hi van vo-
tar en contra.

Roures va explicar ahir que,
si bé pot estar d’acord “en el
fons” de la reivindicació inde-
pendentista que planteja la mo-
ció, va rebutjar el text que els in-
dependents van portar al ple: en
lloc de prendre com a model la
moció que es va aprovar a Sant
Pere deTorelló, Calldetenes i al-
tres municipis (entre els quals hi
ha Cervià), la que es va votar a
Sant Llorenç es basa en la
d’Arenys de Munt.Aquest text
reclama constituir aquest any un
“govern d’unitat nacional de

transició”, format per “forces
polítiques parlamentàries dispo-
sades a obrir el procés d’inde-
pendència, les extraparlamentà-
ries amb rellevant representació
municipal i persones indepen-
dents rellevants” en el moviment
independentista.

Per Roures, aquest enunciat
és “excloent” i “voreja la il·le-
galitat”.A més, va apuntar que
s’hauria plantejat aprovar o abs-
tindre’s en una moció com la
presentada a Sant Pere deTore-
lló i Cervià.Un dels tres regidors
de Progrés Municipal no va acu-
dir al ple. El primer edil creu que
les discrepàncies sobre la moció
no afectaran el pacte de govern,
centrat en aspectes de gestió mu-

‘GOVERN D’UNITAT’

La moció reclama un

govern de transició amb

forces parlamentàries

i extraparlamentàries

nicipal.Aquest acord preveu que,
a mitjans del 2013, el portaveu
de Piteus, Francesc Xavier Mas,
assumeixi l’alcaldia fins a les
eleccions.

Per la seua part, Mas va cor-
roborar que el pacte local no es
veu afectat per aquesta discre-
pància i va apuntar que el seu
grup va elegir el model de mo-
ció d’Arenys de Munt al plante-
jar mesures més urgents per a la
independència. Per la seua part,
el regidor d’Acord Municipal,
Josep Pintó, independent sense
militància a ERC, va assenyalar
que es va abstindre al “no tin-
dre una opinió formada” sobre
la proposta independentista de
la moció.

❘ LLEIDA ❘ Un total de 117 muni-
cipis, la meitat dels 231 de la
província de Lleida, ja formen
part de l’Associació de Munici-
pis per la Independència.Així
consta al llistat de l’entitat, on
destaquen les capitals de comar-
ca Balaguer,Tàrrega, Cervera,
Mollerussa, les Borges Blanques,
Tremp, Sort, la Seu d’Urgell i Sol-

sona. Lleida ciutat iVielha no
formen part d’aquesta associa-
ció i el Pont de Suert estudia fer-
ho després de reunir-se amb di-
rigents de l’entitat. L’alcalde
d’aquest municipi,AlbertAlins,
va assenyalar que el consistori
“encara no ha decidit” si s’afe-
girà a aquesta iniciativa. S’ha de
recordar que la Diputació i set

dels dotze consells de Lleida
també formen part de l’Asso-
ciació de Municipis per la Inde-
pendència: són els de les Garri-
gues, la Noguera, el Pla d’Ur-
gell, la Segarra, el Solsonès, l’Ur-
gell i la Cerdanya. L’Administra-
ció provincial lleidatana és l’úni-
ca adherida a aquesta associa-
ció a Catalunya.

Lameitat dels municipis de Lleida formen
part de l’Associació per la Independència

ENSLOCALS

Paresd’alumnesde
Montellàdemanen
queel 12d’octubre
hihagi classe

■ L’escola Ridolaina de
Montellà (Montellà i Mar-
tinet) estudia una propos-
ta de les famílies dels
alumnes per obrir i impar-
tir classes el 12 d’octubre,
festiu a tot Espanya al ser
el Dia de la Hispanitat.

Així ho va confirmar la
direcció del centre, tot i
que va puntualitzar que la
proposta dels familiars, for-
mulada durant una reunió
a l’inici del curs, s’haurà
de debatre en els pròxims
dies al claustre de profes-
sors i també en l’àmbit de
la zona d’escoles rurals
(ZER) Baridà Batllia, a la
qual pertany el col·legi de
Montellà.“Encara no està
decidit”, va destacar la di-
rectora del centre, Elisen-
da Clot.

En aquest sentit, la di-
rectora va assenyalar que
el professorat haurà d’ava-
luar si és oportú modificar
l’activitat de l’escola per
una proposta que no és
una activitat educativa, si-
nó que té un caràcter po-
lític i reivindicatiu.

Les famílies ho plante-
gen com un acte d’afirma-
ció catalanista.Amés, s’ha
de recordar que el col·le-
gi de Montellà ha organit-
zat en diverses ocasions
activitats educatives per
als alumnes en dies festius,
com ara sortides organit-
zades.

Educació garanteix les ajudes al
menjador escolar de nens de l’Urgell
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Fiscalia ratifica que l’exalcaldessa de
les Valls d’Aguilar no va prevaricar
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L’estelada, al balcóde l’ajuntamentdeTàrrega finsa la independènciadeCatalunya■ El ple deTàr-
rega va informar ahir a la nit de l’acord de la junta de govern segons el qual l’estelada s’exhibirà
al balcó de l’ajuntament fins que Catalunya sigui un estat independent (vegeu SEGRE de dimarts
passat), com fan altres municipis lleidatans com l’Albagés.
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