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El PSC, “preocupat”
pel Segarra-Garrigues
❘ TÀRREGA ❘ La diputadaTeresa
Cunillera, juntament amb la
secretària nacional del sector
agroalimentari del PSC,Mò-
nica Lafuente, el senador
Francés Boya i el diputat pro-
vincial JoanAmézaga es van
reunir ahir amb el president
del Segarra-Garrigues i es van
mostrar preocupats pel ritme
de les obres i per l’estudi en-
carregat per la Generaliat so-
bre els seus possibles usos.

Jornada tècnica sobre
la riuada a la Val d’Aran
❘ SALARDÚ ❘ El PyrenMuseu
d’Aran, en col·laboració amb
altres entitats, ha organitzat
per demà una jornada tècni-
ca sobre les riuades que van
assolar el 18 de juny laVal.
Es preveu l’assistència d’es-
pecialistes en ecologia, siste-
mes fluvials, geografia, ambi-
entologia i enginyeria.

El recompte de la votació, que es va iniciar dilluns i es va saldar amb 22 vots, onze a favor i onze en contra.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

REDACCIÓ
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La consul-
ta popular organitzada per
l’ajuntament de les Borges
Blanques per decidir si canvi-
ar o no el nom de la plaça de la
Constitució s’ha saldat amb un
resultat inesperat: onze vots a
favor i onze en contra, un em-
pat que, juntament amb l’escas-
sa participació entre els 101 ve-
ïns i titulars de comerços de la
plaça cridats a votar, ha portat
l’equip de govern (CiU i inde-
pendents) a mantindre la deno-
minació actual. L’alcalde, En-
ric Mir, va valorar que “si una
majoria de veïns volguessin el
canvi, la participació i, sobre-
tot, el resultat haurien sigut di-
ferents”.

“Sembla evident que les fa-
mílies de les Borges tenen al-
tres preocupacions i prioritats
molt més importants en aquests
moments”, va afegir Mir. El
consistori va convocar la con-
sulta arran de mocions impul-
sades per ERC i la CUP, a l’opo-
sició. “Els impulsors del canvi
de nom de la plaça no han con-
tribuït a mobilitzar la gent a vo-
tar”, va dir l’alcalde. Els votants
havien de triar entre mantin-
dre o canviar el nom de la pla-
ça i, en cas de ser favorables
al canvi, podien donar el visti-
plau a anomenar-la simplement
la Plaça o proposar altres de-
nominacions. Entre les propos-
tes alternatives, van destacar la
de plaça Major i algunes de pla-
ça de la Independència. Repu-
blicans i CUP es van mostrar
en desacord amb el procés (ve-
geu el desglossament).

Mir va valorar que, si final-
ment es convoca la consulta pel
dret a decidir de Catalunya el
2014, “el nom de la plaça de la
Constitució pot canviar radi-
calment les implicacions del

Empat de vots en la consulta de la
plaça de la Constitució de les Borges
Amb onze a favor de canviar-li el nom i el mateix nombre en contra || Aquest
espai conservarà el nom actual i el consistori preveu convocar altres votacions
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nom actual”, en el sentit que
podria acabar fent referència a
una constitució catalana. “De
la mateixa manera que el nom
actual no té el seu origen en
l’actual Constitució espanyo-
la del 1978, sinó en la del

1812”, va afegir. D’altra ban-
da, l’ajuntament considera
aquesta primera consulta po-
pular al municipi com“un gest,
una millora cap a la democrà-
cia participativa”, en paraules
del primer edil. Per aquesta raó,

el consistori va anunciar que
projecta celebrar en els pròxims
mesos noves consultes ciutada-
nes sobre temes d’interès per
al municipi, com per exemple
quin ha de ser el futur del mer-
cat municipal.

22
VOTS EMESOS

Dels 101 veïns i comerços de la
plaça cridats a participar-hi.

11
A FAVOR I EN CONTRA

El consistori ha decidit mantindre
el nom actual de la plaça.

DADES

Esquerra. El portaveu, Jordi Satorra, es vamostrar disconforme amb
la votació, al considerar que la moció aprovada pel consistori plante-
ja una consulta “al conjunt del municipi” i va atribuir al govern local
una “maniobra”per incomplir l’acord de ple.

CUP. L’edil Gerard Cabezuelo considera que el resultat no és versem-
blant i va qüestionar “si l’urna ha estat ben custodiada”. Va anunciar
que plantejarà a ERC, amb els quals van presentar la moció per can-
viar el nom a la plaça, una queixa al síndic de greuges.

PSC. Els socialistes es van abstindre al votar, fa més d’un any, la mo-
ció que va demanar la consulta sobre el canvi de nom de la plaça. La
portaveu, Imma Purroy, va dir que el seu grup“donarà suport al nom
que decideixi la majoria”. “És el poble el que l’ha de decidir”, va afegir.

L’OPOSICIÓ

Exposició a Sort
sobre els 100
anys de les
hidroelèctriques

HISTÒRIA

❘ SORT ❘ L’exposició itinerant
El Pallars il·lumina Catalu-
nya, que commemora els
100 anys de les hidroelèctri-
ques al Pirineu català, es va
inaugurar ahir a Sort. Ende-
sa, a través del seu fons his-
tòric, ha cedit una trentena
de peces a la mostra, que ex-
plica de manera divulgativa
el paper de les hidroelèctri-
ques del Pallars en la indus-
trialització de Catalunya, ai-
xí com en la transformació
econòmica, social i paisat-
gística del territori. La mos-
tra estarà oberta al públic
fins al pròxim dia 8 de se-
tembre.També es preveu que
la mostra es traslladi a Llei-
da i Madrid.

Torrefarrera inaugura
l’ampliació de la llar
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Reñé va presidir l’acte inaugural a Torrefarrera.

❘LLEIDA ❘Torrefarrera va inaugurar
ahir les obres d’ampliació i mi-
llora de la llar de jubilats, que
ha doblat l’espai disponible i su-
pera ara els 200metres quadrats.
Les obres han comptat amb una
aportació de 120.000 euros de
la Diputació, el president de la
qual, Joan Reñé, va participar
en l’acte inaugural i va destacar
que aquest tipus d’equipaments
contribueixen a la cohesió soci-
al.

D’altra banda, l’ens provinci-

al celebrarà avui una sessió ple-
nària, en què es debatrà la seua
participació en els actes comme-
moratius del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya i
delegacions de tributs per part
de diferents ajuntaments a l’or-
ganisme autònom de recaptació.
Precisament, l’ajuntament de
Tàrrega va anunciar que dele-
garà en aquest ens el cobrament
de multes d’estacionament, des-
prés d’haver-li encarregat la re-
captació d’altres tributs locals.
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