
Larrosa fa costat a la proposta 
de Magraners sobre Torreblanca
Vol que el polígon es limiti a 700 ha  
i demana aturar el projecte actual
El cap de l’oposició a la 
Paeria, Fèlix Larrosa, va 
demanar aturar l’ampliació 
del polígon industrial de 
Torreblanca per l’impacte 
que suposarà per a l’Horta i 
retornar al projecte original 
de 700 hectàrees.

Lleida
REDACCIÓ

Larrosa va donar suport així a 

la reivindicació de l’Associació 

de Veïns de Magraners que vol 

que només afecti la zona de To-

rreblanca tal com estava previst 

en el seu projecte inicial d’unes 

700 hectàrees i que, en cap cas, 

s’apropi al barri.

A través d’una moció que es 

debatrà aquest divendres en el 

ple municipal de la Paeria, Larro-

sa va reclamar al govern muni-
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cipal de la Paeria i a la Generali-

tat desactivar el nou Pla Director 
Urbanístic, que alhora presenta 
dubtes jurídics, i obrir un procés 

participatiu “transparent i rigo-

rós” amb la finalitat d’avançar en 
un model alternatiu que preservi 

les activitats agrícoles i ramade-

res i les consideracions dels veïns 

i veïnes de Grealó i Quatre Pilans.

Fèlix Larrosa va defensar que 

“la bona opció és retornar al pro-

jecte original de polígon industrial 

Torreblanca, de 700 hectàrees, 

per impulsar-lo com a hub agro-

alimentari de valor afegit de la 

Plana de Lleida, i al mateix temps 

guanyar més sòl industrial per a 

les empreses ampliant el polígon 

industrial del Segre cap a Alcolet-

ge”. Larrosa, que va recordar que 

la proposta actual de la Generali-

tat i de la Paeria “ens ha agafat a 
tots per sorpresa perquè és molt 

diferent respecte a la que es va 

presentar inicialment”, va mani-

festar la importància “d’avançar 
a Torreblanca cap a un model in-

dustrial vinculat al sector agroali-

mentari que ens faci referents a 

nivell de ciutat i a nivell europeu”.

El cap de l’oposició a la Paeria 

va reclamar a través de la moció, 

la compareixença del govern de 
la Generalitat al Parlament per-

què “justifiqui per quin motiu 
proposa l’ampliació del polígon 

de Torreblanca a través del Grea-

ló-Quatre Pilans quan per tots és 

conegut que han fet gran defensa 

del territori agrari a propòsit dels 

premis que ha rebut la pel·lícula  

catalana ‘Alcarràs’. 
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Antifrau 
recomana 
revisar les 
funcions de 
dos càrrecs 
L’Oficina Antifrau de Catalun-

ya ha acordat arxivar l’actuació 

iniciada arran de la denúncia 

presentada al juny pel Comú 
de Lleida per presumptes irre-

gularitats en relació amb els 

nomenaments de dues perso-

nes proposades per Junts per 

ocupar els càrrecs de tècnic de 

Participació i Polítiques Públi-
ques Transversals i d’assessor 
especial tècnic de Coordinació 
a l’Ajuntament de Lleida. De to-

tes maneres, recomana a l’al-

calde, Miquel Pueyo, revisar i 

detallar les funcions de tots dos 

eventuals per evitar “indefini-
cions i confusions” i “millorar la 
transparència de l’actuació del 

personal eventual municipal”. 

Tot i això, Antifrau manté la 
possibilitat de reobrir l’actuació 

o iniciar-ne una de nova en cas 

de tenir coneixement de noves 

dades al respecte. El Comú vol 
revisar les tasques dels càrrecs 

de confiança i assessors.

La formació política Valents va 
presentar ahir oficialment Ánge-

les Ribes, actual regidora no ads-

crita, com a candidata a la Pae-

ria a les eleccions municipals del 

maig del 2023. Ribes va dir que 

“Valents és el lloc on millor podia 
encaixar en aquest moments, ja 

que és una aposta clara i ferma 

per la defensa del constituciona-

lisme i el municipalisme i el nos-

tre objectiu és tenir representa-

ció a la Paeria i a la Diputació i, 
per això, anem a per totes”. 

Va afegir que abans d’en-

trar a l’Ajuntament el 2015 i des 

d’aquest any sempre va intentar 

que l’Ajuntament estigués dins 
dels “marges de la llei” i va ser 
possible després d’aglutinar al 
PSC i el PP en un projecte que im-

plicava “la defensa del marc cons-

titucional i el bilingüisme dins 
de la Paeria, però el 2019 tot va 

canviar amb el nou govern”. “Ara 
és el moment de tornar a lluitar 

pels mateixos valors i principis del 

2006 i és un projecte de ciutadans 

valents i treballaré per represen-

tar el constitucionalisme valent i 
sense complexos. La meva inten-

ció és aglutinar el màxim de gent 
possible vinguin d’on vinguin, en-

Ángeles Ribes serà candidata de Valents 
per treballar pel “constitucionalisme”
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tre ells l’actual regidor no adscrit, 

José María Córdoba”, va dir. 
La líder de Valents, Eva Parera, 

va dir que la formació política es-

tà treballant per tenir candidatu-

res a d’altres municipis de la de-

marcació de Lleida, però “primer 
s’han de constitur les juntes locals 
i que tinguin la llibertat per ela-

borar les seves llistes, escollir els 

candidats i elaborar el programa 

de govern”. “Tenim la intenció de 
presentar-nos en quants més mu-

nicipis millor perquè així podrem 

començar a canviar la política i la 
falta de gestió que hi ha avui a Ca-

talunya en moltes poblacions”, va 

comentar.

Parera va dir que “Ángeles Ri-
bes està treballant ja des de Va-

lents a l’Ajuntament de Lleida i 

està fent una gran feina per tot el 

municipi i estem convençuts que 
farà una grandíssima campanya 

i que farà possible que tinguem 
uns grans resultats a la ciutat”.

El Consell de 
Ciutat parla de  
la participació 
ciutadana
La comissió permanent del 

Consell de Ciutat va celebrar 
ahir una nova reunió presidida 

pel paer en cap, Miquel Pue-

yo,  acompanyat per la regidora 

Marta Gispert, per fer un repàs 

del desplegament de les eines 

de participació ciutadana que 
es deriven del Consell i les pre-

visions de noves trobades.

El lleidatà Ramon Aiguadé re-

petirà mandat com a degà del 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya durant els propers 4 
anys. La seva candidatura “Ara 
Fisioteràpia” ha estat l’única que 

s’ha presentat a la convocatòria 

d’eleccions i, per tant, ha estat 

proclamada guanyadora de for-

ma automàtica, tal i com mar-
quen els estatuts del Col·legi. de 
Fisioterapeutes.

Ramon Aiguadé, 
reelegit degà dels 
fisioterapeutes
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