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Tordera
defensa el
pacte rar de
CiU i SOM

La Diputació de
Lleida renova 15
dels 25 diputats

T. Márquez
TORDERA

a Els partits completen els grups i, al final, Unió hi tindrà

dos representants, tot i que propers al sobiranisme de CDC
LLEIDA

En el nou ple de la Diputació de Lleida hi haurà 15
cares noves d’un total de
25 diputats. Destaca la renovació de la meitat dels
membres del fins ara grup
de CiU, l’entrada “massiva” d’ERC, que passa de
dos a sis diputats, o l’estrena de Ciutadans i la CUP a
l’ens provincial.
Tots els partits ja han
triat els seus representants i, com publicava ahir
aquest diari, CDC i Unió
han estat fins a última hora negociant per tancar un
acord per formar grup polític. Finalment, Unió tindrà dos diputats en el grup
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5
diputats de Lleida capital,
una reivindicació dels grups
municipals a la Paeria per ser
també a l’ens provincial.

de Convergència: Paco
Cerdà, regidor de Lleida, i
Rosa Maria Mora, alcaldessa d’Anglesola, tot i que
aquesta plegarà el 2017
per deixar l’acta de diputat a Francesc Sabanés,
també d’Unió. Cerdà i Mora no estan estretament
lligats a la direcció d’UDC i
són sobiranistes.

De CiU, hi continuen el
president, Joan Reñé, Rosa Pujol, Josep Ibarz, Rosa
Perelló, Gerard Sabarich i
Antoni Navinés, i s’estrenen Jordi Latorre, Concepció Cañadell, Joan
Ubach i Enric Mir.
D’ERC hi continuen
Jaume Gilabert i Miquel
Serra, i hi entren Núria
Marín, Joan Talarn, Albert
Bajona i Pere Solé. Del PSC
hi continuen Enric Colom
o Josep Ramon Branzuela i
hi entren Sara Mestres i
Paco Boya, aquest darrer
com a membre d’Unitat
d’Aran. El ple el completen
Ángeles Ribes, de Ciutadans; Dolors López, del PP,
i Joel Jové, de la CUP, tots
tres nous. ■

L’últim ple ordinari de la Diputació, que es va fer dijous
passat, amb la corporació constituïda el 2011 ■ ACN

Pacte als consells comarcals
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Unió i Convergència van
anunciar ahir un acord pel
qual dels 71 consellers comarcals que les dues formacions han obtingut, 57 seran
de CDC i 13, d’UDC. Un de
l’Urgell el compartiran dos
anys cada partit. CDC presidirà els consells comarcals

de l’Urgell, el Pla d’Urgell i les
Garrigues. El pacte inclou vicepresidència per a Unió en
aquests consells. També han
acordat que, si guanyen la
presidència al Segrià, serà
per a CDC, i a la Segarra se la
repartirien dos anys cada formació, tot i que són hipòtesis.

Pugna entre el Maresme
i el Vallès Oriental per la
plaça de diputat de CiU
a L’alcalde de

Tordera i l’alcaldessa
de Calella aspiren a
una plaça que també
vol l’alcalde de Sant
Celoni
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Joan Tort

El pacte entre CiU i SOM
Tordera –coalició d’ICVEUiA i Podem– es va presentar ahir a la ciutadania
com a l’única opció viable
per garantir la governabilitat al municipi. Els dos
socis van reconèixer que
es tractava d’una aliança
“entre forces antagòniques i molt allunyades
ideològicament”,
però
també van assegurar que
els unia l’objectiu comú de
treballar pel poble més enllà de les sigles.
El nou govern, més
compromès amb la participació ciutadana i la
transparència, s’estructurarà en quatre grans
àrees que fomentaran el
treball transversal entre
els regidors de les dues
formacions. Una de les
primeres mesures anunciades va ser la reducció
del 16% del cost global polític a l’Ajuntament. ■

Els resultats electorals del
24-M han atorgat a CiU
dos diputats provincials a
la Diputació de Barcelona,
un pel partit judicial d’Arenys de Mar i un segon pel
de Mataró. A la plaça que
fins ara ocupava Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera, per la zona d’Arenys
de Mar li han sortit nous
pretendents que ja han fet
saber a la formació que estarien interessats a ocupar-la. A Garcia, que vol repetir, se li uneixen en
aquesta ocasió l’alcaldessa
de Calella, Montserrat
Candini, i l’alcalde de Sant
Celoni, Francesc Deulofeu. Tradicionalment, el

Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera, i Montserrat
Candini, alcaldessa de Calella ■ QUIM PUIG / ORIOL DURAN

partit judicial d’Arenys de
Mar, que a banda de la meitat de la comarca del Maresme també abraça part
del Vallès Oriental, havia
deixat en mans de polítics
maresmencs la plaça a la
Diputació de Barcelona,
però ara sembla que els vallesans reclamarien entrar
a l’administració amb
l’aval d’haver obtingut mi-

llors resultats, i més regidors que els seus homòlegs
de la costa. Paral·lelament, la plaça del partit judicial de Mataró per CiU té
com a candidat principal,
que no l’únic, l’alcalde de
Premià de Mar, Miquel
Buch, també president de
l’ACM, que podria fins i tot
aconseguir la presidència
de la Diputació. ■

