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Del _?hiladelphia Stardust ,edicio del vespre :

CATALmNlla POLITICAL SToaM IN LLEIDA .-EI nostre reporter

envi tt eS,,)0cial a Lleid comuru ca que finalment hi ha hagut oanva a

Gonsell nocal de 1a referida ciutat catalans. '1 re11eu en l'Alcaldia,

que alIi �s anomenada que1com sembl��t a Lloc-do-Ia-Pau ( del llati

Paxvpac i.e :orov�� Pqoiarius. e1 que _
or-ta amb ell La pau, ue

�s e1 nom amb qu e s denomana e l.s oon6e11"'1:'9 munioipals) J s
1 «-1. pr-oduft

en una sessio muntct 81 que hc� mantingut un enjoli t ar-r-eu del petit i

interesssnt territori de Catalonia. Ela m's veIls deis catRlans no

r-eeo rdaven un interes tan pal�s per par-t de tots e 1.9 habitants -eL

_ terri tori des de d' alg'una de Loa antigues victbries del Barga en I'

antigui-GBt. Hom "leis homes dcne s i er'Labur-e s in'terrogant-se els una

!;lIs aL tree a pl"oposi-b de lee possibles novetats que es pogueae.tn nro

duj_r en les mres pr�Yies a. In votaci6 en e1 8i del Consel.1 que ha

via O.S prcb iciar e1 canvt de President del Gonsel1 0 PortE'dol" de 1a

�au en Os ,con diuen pintoreBc�ment a la referid3 ciutBt.

El nostre enviat especial ha fet enque s be.s entre fia bona. gent
del c::::Lrrer,i +othon as mos+rava intrigflt, mmm.fil de cara aL u fu. JUT,

perb potser menys intrigat que no els b9bitatns de Barcelona i altres

ciutats diferents de Llei\.la. Hom 'tie la impressi6 aV.6 1a gent est� un

x i,c
-

canaada de ta.nts de eanva s , {I. LIston, i a Catalonta en gen'�ral,
.

e f8. I' efecte q{i� pg�!�i� m�s tenir el no der- que no fer coses conjun-
1

t.ament , Cada. grup politiC Bania els me"1ores de 1 al tre grup amb minu-

ciositat prbpi� d·un Apatxe,i a In m�s minima £e1la e� desfer�a una

aIIau de dendneies que fan del mapa qu.otidi� de 10. convi"encia poli

tica a Lleida,un Watergate const"1nt i perillosament inestabilltzador,

fins a1 punt que nlguns col.laborado.r.s de remsa d'acuell terri tori

ccmencen de ,parlaY' d'un Pomagate, nom la p'irtera pa.rt del Qual al.1u

deix U ttnD f�uita molt coneguda a 1"1 regi6.
El PFieT en Cap = r-a substitutt havza substitutt ,�ll

front del gruo anoenat de Convergbncia llantic paer elegit en les an

terLoz-s eleccions, que err" sccialista. ,�ra'f amb e1 Pomaga te ha dona t

com a resultat que l' antic Can substi tU.:tt en les aegone s e1eccions

torni 8, La 'Paeria com a Can. Com un 11u' que .as mo s sega 18 cua , e1



•

partit socialista torna a ocupar els escons que ja havia ocupat

�m la primara vegada. es interess3rtt remarcat que sembla

ser. e1 paTtit qui ba. guanyat, m�s que no les persones .. A Catalonia

stests. produint un fenomen que desf'iguZ'a 1a tradici6 municipal,que
es caracteritza, srreu, per .B tria de ersones tb�sicament. Ar�

la din'RmiCB de p�rtit que informa ltactivitat en les eleccions

generalsi aubonbnuque s adqua r-e i.x mol to. virv_L.rlcia tamb� a les mu

nicipals, Es molt rar trOb':1T A juntaments �R(, trebrl..Llin tots als
I

regidolfSS amb una. bae e minima d errte sa :hom oz-ocura teni.r majories
sufi.cients pel deixar 1 to posicio ben eaeomb rada , i ai.xb ho solen

oract1c8X' tets. El ciutao ..'J de Lleida est, expectant davant el c n

vi: r espec taj es opini6 r-ccoLt Lds , t�.nt La. ner-sona del Paer-Cap

are a l'oposici6 com la del nou Paer-Cap,ambdues,diuenfin.tel.li

gents i honestes. Ara, els partits,els comencen de cansar, dins

sIs a jurrtamerrts , . erqub , diuen, e.l e peTti t o , aLs . junt:::u:nents, na

mes fan de oa .'tits, i es destoDben, i no aca cen 18. feina. que ale al

tres hava en comenqat 0 neguen e1 suport q les Ln i c i.a t Lve a ue La

resia�ncia proposa. El Pornagate _0 podia sortir be.


