
DARRER COMUNICAT

A rran de la polèmica de la 
setmana passada amb els re-
gidors de Verdú (van partir 

peres amb el PSC per desavinen-
ces amb la postura del partit sobre 
la consulta) em van venir al cap els 
AIPN, les candidatures independents 
que van sorgir després de la recupe-
ració de la democràcia i que van 
mantindre el govern municipal en 
molts pobles de Ponent durant força 
anys. Térmens, Camarasa o 
Linyola van ser exponents 
d’aquest moviment on el 
sindicalisme agrari i el pro-
gressisme catalanista hi va 
tindre molt a dir. Si em re-
cordo dels AIPN, que poc 
a poc van anar deixant pas 
a les marques blanques, és 
perquè els vuit regidors de Verdú te-
nien aquestes sigles coaligades amb 
les de Progrés Municipal, platafor-
ma electoral del PSC. A Tàrrega, en 
les darreres legislatures de l’alcalde 
Amézaga, va passar més o menys 
el mateix. I és que els AIPN de l’ex 
alcalde (que de fet havien deixat el 

PSC per liderar la ciutat amb aques-
ta plataforma) van tornar a sumar si-
gles. Encara que és veritat que els 
AIPN sempre han tingut voluntat 
progressista (de fet és l’Agrupació 
d’Independents Progressistes Nacio-
nalistes) sota les seves sigles s’hi ha 
presentat gent de totes les tendènci-
es. Sense voluntat de posar el focus 
en el cas de Verdú (només em ser-
veix d’anècdota) em pregunto si no 

seria millor cada cosa pel seu nom. 
En definitiva, que qui es presenti 
com a independent en faci gala sen-
se necessitat de marques blanques i 
des del convenciment que la política 
dels pobles petits n’entèn poc d’es-
querres o de dretes i molt de gent 
que sàpigui gestionar amb eficàcia.

Francesc Guillaumet

Els independents

La política dels pobles 
petits n’entèn poc de dretes 
o d’esquerres i molt de gent 
que gestioni amb eficàcia

ERMENGOPOLYS

La ‘conselleria’ que dirige San-
ti Vila anda un poco revuel-
ta entre ordenadores. Los da-
tos de viajeros 
del Lleida-Alguai-
re quedaron des-
cuadrados por un 
error informático. Empleados 
y técnicos tuvieron que poner-
se manos a la obra para contar 
de nuevo los turistas que lle-
garon al aeropuerto durante el 
año pasado. 

La ‘conselleria’ de 
Territori se lía con     
la informática
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LLEIDA •  Más de 1.500 personas, 
un centenar más que en el año 
2013, visitaron ayer la Universitat 
de Lleida (UdL) con motivo de la 
21 edición de la Jornada Campus 
Oberts per a l’Estudiantat.

La 21 Jornada 
Campus Oberts de 
la UdL recibe más 
de 1.500 personas
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