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Els musulmans volen trobar un solar 
en condicions com més aviat millor
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Els nous ajuts d’habitatge de la UdL 
seran de 1.500 € com a màxim
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E. HERRERO
❘ LLEIDA ❘ La regulació de l’ús del 
català a la Paeria, d’actualitat 
des del pacte entre PSC i C’s el 
juliol passat, va tornar a centrar 
ahir la discussió en un ple muni-
cipal més aviat de tràmit. Una 
moció de Ciutadans sobre la mi-
llora de la senyalització “ama-
gava”, van denunciar CiU, ERC, 
la Crida i el Comú, la voluntat 
d’implantar el bilingüisme en 
els senyals indicatius de Lleida, 
contra la qual cosa van fer front 
comú. El text, que es va aprovar 
amb els vots de PSC, C’s i PP, 
exigeix, a més de la millora dels 
senyals, la seua adequació a la 
llei. Cita expressament l’article 
56 de la llei 6/2015, de trànsit, 
que fixa que “les indicacions 
escrites dels senyals s’expres-
saran, almenys, en la llengua 
espanyola oficial de l’Estat”.

El tinent d’alcalde Fèlix Lar-
rosa va reduir el debat a una 
qüestió legal i va recordar que el 
síndic de greuges ha recomanat 
que els senyals també estiguin 
en castellà. “No dramatitzin, no 
hi ha una batalla entre idiomes, 
sinó una normativa a complir. 
Es fa des del 2011, quan es van 
començar a renovar els senyals 

fruit de recursos per sancions 
imposades perduts per aquest 
ajuntament”, va afirmar. C’s va 
insistir que el debat era sobre 
senyals i no sobre llengua. “És 
una moció amb una proposta de 
mobilitat, en cap moment vol 
amagar res de forma perversa”, 
va dir Ángeles Ribes. 

En un punt anterior, C’s va 
advocar per la supressió del 
Consorci de Normalització Lin-
güística, que veuen polititzat i 
inútil. “Es passen la vida mal-
parlant del PP perquè utilitza la 
llengua per fer política i vostès 
no han fet res més que utilitzar 
la llengua per generar confron-
tació”, va afirmar Joan Vilella 
(PP), amb referència a CiU, ERC 
i Crida. No van convèncer els 
quatre grups contraris, que van 
carregar contra l’acord. “Volen 
perpetrar un nou atac al català 
buscant conflictes imaginaris, 
per molt que ho vulguin ama-
gar,” va declarar el líder de CiU, 
Toni Postius. Va acusar PSC, C’s 
i PP de “voler retrocedir en el 
temps deixant l’ús preferent 

Ros, a la dreta, saluda els regidors de Ciutadans José Luis Osorio i Ángeles Ribes abans de l’inici del ple.
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POLÍTICA PLE

Lleida promourà la 
creació d’una renda 
garantida ciutadana
❘ LLEIDA ❘ El ple va aprovar ahir, 
amb l’única abstenció de C’s, 
una moció promoguda per 
una vintena d’entitats i par-
tits per reclamar una renda 
garantida ciutadana. El pro-
fessor de la UdL Pere Enciso, 
en representació dels promo-
tors, va assenyalar que “la 
crisi ha convertit la pobresa 
en estructural” i va consi-
derar que aquest subsidi és 
la via per “assegurar els mí-
nims d’una vida digna per a 
les persones”.

També es van aprovar 
per unanimitat una moció 
presentada per Antisida per 
denunciar la discriminació 
de les víctimes del VIH i 

una altra de suport als celí-
acs (vegeu la pàgina 33). A 
més, van tirar endavant una 
moció del PP per demanar un 
programa de microurbanis-
me a Lleida (vegeu SEGRE 
d’ahir) i una altra d’Esquerra 
sobre associacionisme cultu-
ral. En canvi, es va rebutjar 
una moció de la Crida que 
demanava més mesures per 
acollir millor els temporers.

del català”, i va qualificar els 
socialistes d’“esclaus” de C’s. 
Aquesta afirmació va indignar 
l’alcalde, Àngel Ros, que va re-
marcar que “no tolero lliçons 
de catalanitat”.  

Carles Vega (ERC) va recor-
dar greuges previs patits per la 
llengua catalana. “La bilingüit-
zació és l’avançada de la subs-
titució d’una llengua, perquè 
la més feble socialment acabi 
sent desplaçada”, va dir. De la 
mateixa opinió es va mostrar 
Francesc Gabarrell (Crida): “És 
una trampa de C’s als lleidatans 
per fer-los partícips del seu mo-
del bilingüe i que aparegui el 
nom de Lérida a la via pública. 
El nom és Lleida”, va reivindi-
car. Carlos González, del Comú, 
també va censurar que s’amagui 
el “motiu real” de la moció, que, 
malgrat tot, va ser aprovada per 
14 vots a 13. La Plataforma per 
la Llengua va considerar que 
així Ros “fa un pas enrere en la 
defensa de la normalització lin-
güística”, la qual cosa Larrosa 
va negar rotundament.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

LES CLAUS

Expedients
❚ Es van aprovar les bases regu-
ladores dels ajuts per a rehabili-
tació d’edificis, diversos conve-
nis educatius i socials i les bases 
del premi Lleida Visual Arts, que 
també va donar per a una dis-
cussió sobre el català.

Pobresa energètica
❚  Es va llegir una declaració 
institucional per combatre la 
pobresa energètica garantint 
els subministraments bàsics i el 
dret a l’habitatge. El Comú se’n 
va desmarcar a l’entendre que 
és buida de contingut, quan la 
Paeria, a parer seu, no fa prou 
en aquest camp.

Viatge a Venècia
❚ Ros va respondre preguntes 
d’ERC que va anar a la Biennal 
de Venècia sol i que el viatge va 
costar 656 €, entre hotel (306) i 
vol (350), més les dietes legals.

CANVIS DES DEL 2011
Larrosa va justificar que la 
Paeria ja canvia senyals    
des de fa 5 anys després de 
perdre recursos per multes

Nova batalla pel català a la Paeria
Aprova una moció de C’s amb els vots de PSC i PP per millorar la senyalització incorporant-hi el 
castellà, com fixa la llei || CiU, ERC, Crida i Comú carreguen contra el que veuen com un atac

Meritxell
Ressaltat


