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Catorze associacions
volen un organisme
de participació
pendent de creació
des del 2006

Entitats
reclamen
un consell de
cultura a LleidaLleida

El govern de Cervera gua-
nya estabilitat, però conti-
nua en minoria aritmèti-
ca. Josep Ortiz, d’Indepen-
dents de la Segarra (Inse),
suma el sisè regidor al go-
vern d’una Paeria de tret-
ze regidors i vuit partits
polítics. De l’acord, que es
va signar ahir mateix, n’ha
quedat fora el regidor del
PP, pel vet de la direcció
lleidatana dels populars.

L’alcalde de Cervera,
Ramon Royes (CiU), afir-
ma que “el govern queda
més enfortit” i confia en
la “bona sintonia” amb
la resta de l’oposició per
aconseguir tirar endavant
els principals projectes de
la legislatura. L’acord sig-
nat és de suport del go-
vern fins a finals de legis-
latura, i, en cas de discre-
pàncies “lògiques”, se so-
lucionarien per votació
en la junta de govern.

Les negociacions van
començar fa un parell de
mesos, després que el
pressupost municipal no
tirés endavant. Inse va
mostrar la seva disposició

de ser al govern. El PP es
va abstenir en el ple del
pressupost i va “eviden-
ciar” que també hi volia
ser No obstant això,
l’acord presentat ahir in-
clou que els regidors del
govern “treballaran per la
independència” i l’equip

de govern es posa “a dispo-
sició del Parlament i el
president de la Generali-
tat quan calgui, tot i do-
nant llibertat de vot als re-
gidors”. Finalment, el PP
va demanar la modifica-
ció d’aquest punt, recla-
mant que el nous regidors

del govern acatessin
la Constitució espanyola.
“Ens hi hem negat.”

Inse assumirà la regido-
ria d’Agricultura i Camins
Rurals, així com la gestió
d’alguns equipaments es-
portius municipals. Ortiz,
que s’havia enfrontat a

Royes, va assegurar ahir:
“Hem d’aprendre que la
política neix per arreglar
les discrepàncies pactant.
Comencem de nou.”

L’alcalde no descarta
“ampliacions futures” del
govern. No obstant això,
les negociacions amb

ERC, que “era l’opció lògi-
ca” segons Royes, no s’han
reprès després del cop de
porta de l’assemblea local
dels republicans a la tar-
dor. CiU continua sense
creure, “per motius pràc-
tics”, en el govern d’unitat
proposat per MES. ■

La independència costa la
majoria al govern de Cervera
PROPOSTA La direcció lleidatana del PP veta l’acord pel suport de la Paeria a la independència, tot reclamant
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El to de les relacions amb
l’oposició es farà palès, un
cop més, en el ple municipal
del 28 de gener. Per segon
cop, s’hi portarà el pressu-
post, prorrogat des del 2014.
A finals de novembre, el go-
vern no va aconseguir apro-
var-lo. Dos mesos després,
en la comissió d’estudi, on
hi són representats tots els
partits, “existeix bona sinto-
nia entre els grups”, segons
Royes. El govern confia al-
menys en l’abstenció de
part de l’oposició per tirar-lo
endavant. Si no és així, se-
gons la llei, el podria aprovar
la junta de govern. Ara ma-
teix, Royes ho descarta.

Els regidors del nou govern de la Paeria de Cervera, després de signar l’acord entre CiU, SiF i Inse ■ SANTI IGLESIAS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’aprovació
del pressupost,
prova de foc

La ira dels peixos, espec-
tacle produït per FiraTàr-
rega i que va inaugurar
l’edició de l’esdeveni-
ment del 2014, participa
aquesta setmana en el
Festival Santiago a Mil,
de Santiago de Xile. Con-
cretament, els dies 20 i

22 de gener es podrà veu-
re a la capital xilena
aquest espectacle dirigit
per Ignacio Achurra.
Aquest cop, en la produc-
ció hi haurà la presència
de deu actors catalans
que s’han desplaçat a Xile
durant tres setmanes per
tal de desenvolupar una
residència escènica prè-
via a les actuacions. La

ira dels peixos és un es-
pectacle de teatre de car-
rer, amb música en viu,
produït per FiraTàrrega,
que reflexiona sobre com
els estats totalitaris, els
interessos econòmics i les
ideologies afins a la mun-
dialització estenen el seu
domini territorial i ame-
nacen la pervivència de
les cultures minoritàries.

La ira dels peixos ex-
posa l’enfrontament en-
tre dues cultures, una de
representada pels resi-
dents d’un vaixell que vi-
uen de recollir escombra-
ries de la mar, i l’altra pels
visitants, que arriben per
conèixer les particulars
condicions de vida i els
costums dels anomenats
“homes peixos”. ■

L’espectacle ‘La ira dels peixos’, de
FiraTàrrega, a un festival de Xile
ACN
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Un moment de l’espectacle ‘La ira dels peixos’, de quan va
ser inaugurat el 2014 a FiraTàrrega ■ O. BOSCH / ACN


