
Maldà debatrà demà la primera 
moció de censura telemàtica que 
es fa per primer cop a Catalunya
La republicana Anna Salla també es convertirà   
en la primera alcaldessa de la població de l’Urgell
El ple en el que es debatrà la 
moció de censura de Maldà, 
que es va convocar quan 
encara no hi havia l’alerta 
sanitària, es farà de forma 
telemàtica a causa de la 
pandèmia del Covid-19.

Maldà
JUDITH CASTELLÀ
Els ajuntaments de la demarca-
ció de Lleida s’han vist obligats a 
adaptar-se a les noves tecnologi-
es per continuar fent la seva fei-
na. Un exemple d’això són tots els 
plens que, per primera vegada a 
la història dels respectius munici-
pis, s’han celebrat via telemàtica.
L’Ajuntament de Maldà, però, 
fa un pas endavant i demà serà 
el primer consistori de Catalu-
nya que celebrarà una moció de 
censura de forma telemàtica, per 
motius de seguretat a causa del
coronavirus. 

Aquest poble, a més, donarà 
el ‘tret de sortida’ a les altres mo-
cions de censura que tindran lloc 
els propers dies a la demarcació: 

Cervera i Ponts, on, de moment, 
la negociació continua “parada”, 
segons van confirmar ahir fonts 
republicanes a aquest diari.

El canvi de govern municipal a 
Maldà suposarà també que per 
primer cop una dona ocuparà el 
càrrec d’alcaldessa en aquest po-
ble. Ho farà Anna Salla, del grup 
Maldà-Acord Municipal (ERC), a 
partir de divendres un cop rebi el 
suport del seu grup i el de la CUP, 
necessaris per tirar endavant el 
canvi.

Cal recordar que la peculiaritat 
d’aquesta moció rau en la marxa 
d’un dels regidors de Junts per 
Catalunya. Des dels comicis fins a 
la seva sortida, el consistori esta-
va format per cinc regidors (tres 
de Junts, 1 de Maldà-AM i 1 de la 
CUP). La marxa del regidor post-
convergent va comportar l’en-
trada de la sisena persona més 
votada a llistes, ja que en aquest 
poble es va concórrer a les elecci-
ons amb llistes obertes. La sisena 
persona, però, és d’ERC i per tant 
canviaven les majories, que per-
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metien sumar prou suport entre 
els republicans i els anticapitalis-
tes per desbancar Junts de l’alcal-
dia.

D’altra banda, ERC, CUP i SiF 
van presentar dimarts passat la 
moció de censura contra l’actual 
alcalde de Cervera, Ramon Augé 

(JxCat). El republicà Joan Santa-
cana, que va ser el més votat a 
les eleccions municipals, es con-
vertirà en el pròxim alcalde de la 
capita de la Segarra a l’obtenir el 
suport de la CUP i de SiF en una 
moció de censura que s’hauria de 
votar a finals d’aquest mes.
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El Posa’t la 
Gorra Balaguer 
s’ajorna a l’11 
d’octubre
La Comissió organitzadora del 
Posa’t la Gorra Balaguer, con-
juntament amb AFANOC Lleida 
i la Paeria de Balaguer, ha pres 
la decisió d’ajornar novament, 
per segona vegada, la festa so-
lidària del càncer infantil i tras-
lladar-la al diumenge 11 d’octu-
bre. Inicialment estava prevista 
pel 10 de maig i es va traslladar 
al 21 de juny. 

Els organitzadors pretenen 
que a l’octubre es facin totes 
les activitats previstes i amb el 
major nombre de participants 
possible i que es pugui conti-
nuar recaptant diners per als 
nens i les nens que pateixen 

L’abocador de 
Fígols rep un 30% 
menys de residus 
en el mes d’abril

Agricultura detecta 
afectacions per 
foc bacterà en 
floracions al Segrià

ERC d’Alfarràs diu 
que el govern els 
veta a l’eBando

La planta de tractament de re-
sidus sòlids urbans de Fígols ha 
rebut un 30% menys de residus 
durant el mes d’abril respecte a 
la mitjana del mateix mes dels 
tres anys anteriors. La planta, 
gestionada pel Consell Comar-
cal del Pallars Jussà, dóna ser-
vei a les comarques de la Val 
d’Aran, l’Alta Ribagorça i els Pa-
llars. El Pallars Sobirà ha estat la 
on més s’ha reduït la recollida 
amb un descens del 45,18%.

Les pluges i les temperatures 
d’abril han provocat les prime-
res infeccions de foc bacterià 
en parcel·les de pera, poma i 
codony. S’han trobat finques 
afectades, en refloracions, a Vi-
lanova de Segrià, Torregrossa, 
Aitona, Soses i Torres de Segre.

Esquerra d’Alfarràs va denun-
ciar vetos per part de l’equip 
de govern a l’hora de fer ús de 
l’ebando Municipal i va avisar 
que a partir d’ara deixarà d’usar 
aquest servei. Els republicans 
consideren que tots els grups 
municipals haurien de tenir els 
mateixos drets amb l’eBando. 

La Guàrdia Civil de Lleida va rea-
litzar ahir un acte simbòlic de 
commemoració amb motiu del 
176è aniversari de la seva fun-
dació, que va comptar única-

ment amb una petita represen-
tació de totes les escales del cos. 
Posteriorment es va homenatjar 
als afectats i agents morts com 
a conseqüència del coronavirus.

La Guàrdia Civil fa un acte 
simbòlic pel seu aniversari
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Els cossos de seguretat van aten-
dre ahir a les 14.30 hores un ac-
cident que es va produir a l’avin-
guda de Barcelona, al barri de 
Cappont. Per causes que es des-

coneixen, el conductor va perdre 
el control del cotxe, que va im-
pactar contra tres vehicles que 
estaven aparcats. Es va traslladar 
el conductor ferit lleu a l’Arnau.

Ferit greu a Lleida en perdre 
el control del seu vehicle

FOTO: L.M. / El vehicle va impactar contra tres cotxes aparcats
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