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Miranda, baixa a la llista de
CiU i Alòs podria sortir-ne
CDC iUDC ratificaran en els pròxims dies els seus candidats ||
Violant Cervera i Cristina Bosch, possibles substitutes

POLÍTICA25-N

H.C.
❘ LLEIDA ❘ Les números tres i set
de la llista que Convergència
i Unió va presentar a les elec-
cions autonòmiques de finals
del 2010 al Parlament, Marta
Alòs iAnna Miranda, podri-
en sortir de la candidatura de
la federació nacionalista se-
gons les últimes negociacions
internes per a la formació de
les llistes per Lleida. CiU va
aconseguir al novembre del
2010 nou dels quinze escons
que Lleida té assignats a la
cambra catalana. Els números
un i dos, Albert Batalla i Jo-
sep Maria Pelegrí (CDC i
UDC, respectivament) repe-
tiran, sens dubte, peròAlòs
podria ser substituïda per al
tercer perViolant Cervera, ac-
tual directora general d’Acció
Cívica de la Generalitat. En el
cas de Miranda, l’executiva
d’Unió proposarà dimarts a
l’assemblea intercomarcal que
el seu lloc l’ocupi l’actual de-
legada d’Agricultura, Cristina
Bosch.

D’altra banda, el quart lloc
de la llista, que va ocupar Jo-
an Reñé (substituït per Salva-
dor Bordes al ser nomenat
president de la Diputació), po-
dria ocupar-lo l’actual alcalde
de Cervera, Ramon Royes, i
quedaria per dilucidar siAgus-
tí López, que ja no és alcal-
de de Sort, anirà a la candida-
tura.

Marta Alòs i AnnaMiranda.
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■ ICV va ratificar ahir Sa-
raVilà, secretària d’organit-
zació del partit, com la nú-
mero u per Lleida en les
eleccions al Parlament.Vi-
là, que era l’única candida-
ta a encapçalar la llista, va
aconseguir 139 avals (més
del 24% d’amics i adherits
de la formació).

D’altra banda, Carmel
Mòdol s’ha quedat com a
únic candidat d’ERC en l’as-
semblea del Segrià després

que Núria Marín s’hagi re-
tirat en un“exercici de res-
ponsabilitat”, segons va afir-
mar.

Esquerra va començar
ahir al Pla d’Urgell i l’Ur-
gell les assemblees per a
l’elecció dels candidats.Al
Pla va ser escollit JoanTa-
larn i a l’Urgell es va con-
firmar Bernat Solé, alcalde
d’Agramunt, que ha anun-
ciat la intenció de priorit-
zar la gestió local.

ICV ratificaVilà iMòdolesqueda
comúnic candidatd’ERCal Segrià
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L’alcalde de Bell-lloc va presidir la firma del conveni.

EQUIPAMENTSEMPRESES
JOAN GÓMEZ

J. GÓMEZ
❘ BELL-LLOC ❘ Dos noves firmes,
una de dedicada a promoci-
onar la internacionalització
de negocis i una altra a l’as-
sessorament i coaching em-
presarial, s’han instal·lat al
viver d’empreses d’Innova-
cióAgrometal·lúrgica de Bell-
lloc d’Urgell (IDA), que ja
compta des de l’obertura amb
quatre despatxos llogats. L’al-
calde del municipi, Ramon
Cònsola, va presidir ahir la
firma del conveni de cessió i
va destacar l’interès que ha
despertat el viver entre els
nous emprenedors.També va
recordar que entre les fina-
litats d’aquest nou equipa-
ment destaca facilitar la cre-
ació de noves empreses a la
zona amb contingut innova-
dor. L’empresària Maria Ro-
sa Moreno arriba a Bell-lloc

procedent delsAlamús i es
dedicarà a l’assessorament de
la petita i mitjana empresa,
així com també a serveis ju-
rídics, laborals, fiscals, comp-
tables i administratius i a tra-
duccions a l’anglès i rus.Mo-
reno es va mostrar satisfeta
per les instal·lacions del vi-
ver d’empreses, que van fer
que es decidís per optar per
un dels seus despatxos.

L’altra empresa, Promo Ex-
ports, la regenta Ricard Na-
vés, de Mollerussa, dedicada
al comerç exterior, internaci-
onalització,màrqueting digi-
tal internacional, a part de ser
assessor homologat per
ACC1Ó de la Generalitat de
Catalunya.

El viver acollirà a mitjans
d’octubre unes noves jorna-
des dedicades al sector em-
presarial.

El viver de Bell-lloc ja
compta amb quatre
empreses instal·lades

Pelegrí inaugura la Fira del Préssec d’Alfarràs

❘ ALFARRÀS ❘ El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, in-
augurarà avui una nova edició de la Fira del Préssec Riba-
gorçana d’Alfarràs. El certamen arriba a la vintena edició i
comptarà amb quaranta expositors que mostraran el teixit
econòmic de la població.

El Solsonès demanamantindre el jutjat

❘ SOLSONA ❘ El consell comarcal del Solsonès va reclamar dime-
cres passat davant de la consellera de Justícia, Pilar Fernán-
dez-Bozal, que Solsona mantingui l’actual jutjat en la pro-
bable reforma impulsada pel ministeri de Justícia. Fernán-
dez-Bozal va tranquil·litzar els representants del consell co-
marcal i va augurar que la reforma haurà de comptar amb
l’opinió de la Generalitat.

TomàsMolina, a la Fira delMedi Ambient de Tàrrega

❘ TÀRREGA ❘Tàrrega acull aquest cap de setmana la tretzena edi-
ció de la Fira del MediAmbient deTàrrega. La inauguració
tindrà lloc avui a les 12.30 hores a càrrec del meteoròlegTo-
màs Molina. La mostra comptarà amb 60 expositors i ampli-
arà l’espai per a vehicles elèctrics.

Fira d’oficis antics a Llessui

❘ LLESSUI ❘ Llessui acollirà avui i demà el certamen Enfira’t a
Llessui, que pretén recuperar l’antiga fira de la població. En-
tre els actes tindrà lloc una mostra d’oficis antics i un dinar
popular.
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