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❘ LLEIDA ❘ L’exalcalde de Lleida i 
actual ambaixador d’Espanya a 
Andorra, Àngel Ros, va criticar 
ahir en una entrevista a Lleida 
TV que l’alcalde en funcions i 
cap de llista del PSC a les passa-
des eleccions, Fèlix Larrosa, el 
culpés de la derrota als comicis 
del passat 26 de maig. Fent un 
símil futbolístic, el que va ser al-
calde entre els anys 2004 i 2018 
va dir que “quan jugues un par-
tit, o el guanyes o el perds, però 
el guanyes o el perds tu. El que 

no he vist mai és que un equip 
perdi un partit i l’entrenador 
en culpi l’entrenador anterior”. 
D’aquesta manera, Ros va res-
pondre a les declaracions que 
Larrosa va fer el passat 30 de 
maig, en què va assegurar que 
va perdre l’alcaldia a causa de 
“les accions de govern de qua-
ranta anys i situacions viscudes 
en els últims quatre. Teníem una 
herència complicada”. En aquest 
sentit, Ros va declarar que quan 
ell va assumir l’alcaldia va fer 

“exactament el contrari, ja que 
quan vaig rellevar Antoni Siura-
na va estar molt orgullós i vaig 
transmetre la gran feina que va 
fer a la Paeria”.

Paral·lelament, Ros va reco-
nèixer que “vaig cometre un er-
ror fruit de la falta d’informació 
quan vaig minimitzar el que es-
tava passant l’1 d’octubre, però 
ho vaig corregir al cap de dos o 
tres hores”. Quant a la seua tas-
ca al capdavant de l’ajuntament, 
l’actual ambaixador d’Espanya 
a Andorra va assenyalar que “hi 
ha coses que ara faria diferent. 
Em sap molt greu que no s’hagi 
acabat el pla de l’estació, l’hau-
ria prioritzat més, igual que el 
projecte de remodelació de les 
Basses d’Alpicat”. Ros va fer 
aquestes declaracions mentre 
assistia a la trentena edició de la 
Trobada Empresarial al Pirineu 
a la Seu d’Urgell (vegeu més in-
formació a les pàgines 3-5).

Àngel Ros retreu a Larrosa que el culpi 
de la derrota a les eleccions municipals
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“Mai he vist que un  
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Petits i grans van poder disfrutar de divertides sessions de fotografia.

Els castellers van protagonitzar una de les actuacions inicials de la vetllada.

MAGDALENA ALTISENT

MAGDALENA ALTISENT

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Els comerciants de la Zo-
na Alta es van vestir ahir a la nit 
de gala per celebrar la novena 
edició de la Nit Oberta, en la 
qual un centenar d’establiments 
van obrir les portes des de les 
20.00 hores i fins a la mitjanit, 
encara que hi van col·laborar 
els 160 socis de l’associació, 
amb desenes d’activitats acom-
panyades de música, a banda 
de descomptes per als clients. 
“Com a novetat, aquest any ens 
hem volgut vestir de gala, i de 
la mateixa forma que durant la 
jornada laboral ens arreglem 
per atendre, volem fer-ho amb 
els nostres clients d’una forma 
festiva i per preparar-nos de 
cara a la desena edició de l’any 
que ve”, va assenyalar en aquest 
sentit Marta Sans, dinamizado-
ra de la Zona Alta. 

Fins a la mitjanit, grans i 
petits van gaudir del centenar 
d’activitats que oferien els es-
tabliments, com balls de zumba 
i de country, actuacions de pa-
llassos, desfilades, activitats de 
pintura i minivehicles que van 
poder conduir els més petits. Tot 
i així, la gran atracció va ser la 
ruleta virtual que va entregar 
regals i descomptes a 2.000 per-
sones durant aquests últims dies 
i que ahir van haver de bescan-
viar per poder-ne gaudir.

Dinamització de la zona
El president de l’associació 

comercial, Josep Bellera, va 
manifestar que “l’objectiu és 
dinamitzar la zona, ja que som 
un aparador molt gran i volem 
gaudir-lo amb una festa amb els 
nostres clients” i va afegir que 
“vam nàixer fa dotze anys i els 
lleidatans ja ens coneixen, per 
la qual cosa és una bona oportu-
nitat per vendre i oferir-los des-
comptes”. Els carrers Bisbe Rua-
no i Torres de Sanui van quedar 
tancats al trànsit des de les 17.30 
hores i fins a la mitjanit.

La Zona Alta es vesteix de gala
Un centenar de comerços participen en la novena edició de la Nit Oberta || 
Van obrir fins a mitjanit, amb descomptes i activitats lúdiques i musicals
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Avanços en les 
negociacions 
entre el Comú i 
ERC a la Paeria
Reunió avui del primer 
partit amb JxCat
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❘ LLEIDA ❘ Les negociacions en-
tre ERC i el Comú per inten-
tar formalitzar un pacte de 
govern van seguir ahir amb 
una reunió entre les respecti-
ves comissions negociadores, 
malgrat que segons el Comú 
encara no han tancat acords 
sobre matèries concretes. El 
Comú prefereix formar go-
vern només amb els republi-
cans al creure que la incor-
poració de Junts per Cata-
lunya suposaria un fre per 
a un canvi real a la Paeria. 
Per la seua part, fonts d’ERC 
van insistir que la voluntat 
és formar un tripartit i que 
coincideixen amb el Comú 
en les principals qüestions 
dels programes. Malgrat les 
reticències a un govern a tres 
bandes, el Comú es reunirà 
avui amb Junts per Catalu-
nya, a petició d’aquesta for-
mació, i la setmana vinent 
mantindran trobades amb 
el PSC i la Crida, encara que 
aquesta última formació no 
ha obtingut representació. 
Demà la comissió negocia-
dora del Comú exposarà en 
assemblea el punt en el qual 
es troben les converses i re-
brà el mandat de com conti-
nuar. També decidirà el vot al 
ple d’investidura, que podria 
ser per a Miquel Pueyo si la 
negociació està avançada. En 
tot cas, Pueyo serà alcalde 
al ser el candidat de la llista 
més votada.

Incivisme i destrosses en 
una plaça de Pardinyes
❘ LLEIDA ❘ El president veïnal 
de Pardinyes, Rafa Fernán-
dez, va denunciar ahir que 
la plaça Orvepard pateix 
freqüentment atacs contra el 
mobiliari. “Han arrancat dos 
bancs i hi fan botellón”, va 
dir Fernández, que va criticar 
que, malgrat que va avisar 
la Urbana, la seua presència 
és nul·la.

Pla per a l’ús  
educatiu de mòbils
❘ BARCELONA ❘ Un total de cent 
centres escolars ja poden 
inscriure’s al programa de la 
Generalitat per incorporar la 
tecnologia mòbil a les aules.

Un lleidatà a la mútua 
d’enginyers estatals
❘ LLEIDA ❘ Enginyers de Lleida 
mantindrà el tresorer, An-
tonio Campo, com a inter-
ventor de la mútua estatal 
d’enginyers.


