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Més del 60% de veïns de Biosca a
favor de passar al Solsonès
El Ple acorda demanar al Parlament la tramitació d'una llei que els permeti
canviar de comarca, tal com ja va fer Torà al cap de setmana

Imatge del poble de Biosca Foto: ACN

Biosca (ACN).- Un 63% de veïns de Biosca (Segarra) empadronats i majors de 18 anys han
signat a favor de canviar de comarca al Solsonès. Són 115 signants d'un total de 199 veïns al
municipi, dels quals 181 al cens electoral. Segons l'alcalde Corneli Caubet el Ple extraordinari
convocat per aquest dimarts aprovarà una petició al Parlament perquè es tramiti una Llei que
permeti el canvi de comarca, tal com ja es va fer el passat cap de setmana a Torà, pel mateix
motiu, després que en aquest cas es recollissin 386 signatures a favor de passar al Solsonès. La
recollida de signatures s'ha fet en les darreres setmanes després que ambdós municipis
renunciessin a fer una consulta sobre el canvi de comarca.
L'alcalde de Biosca ha valorat com un fet ''ni positiu ni negatiu'' que la major part dels veïns del
poble hagin signat a favor de canviar de comarca ja que es tracta d'un procés llarg, iniciat al
2010 i el pas que s'ha fet ara només ha servit per constatar una vegada més que la població dóna
suport a l'Ajuntament perquè demani al Parlament la tramitació d'una Llei.
Caubet però s'ha mostrat escèptic a l'hora de preveure quan es podria produir el canvi de comarca
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i ha assegurat que ''no sabem si mai es farà'' perquè és un procés llarg. A més a més, la
previsió de les eleccions al Parlament del setembre podrien dilatar encara més el procés.
Aquestes recollides de signatures a Torà i Biosca s'han fet després que l'Estat vetés una consulta
vinculant al·legant que la competència era del Parlament. El Govern va plantejar un procés
participatiu com el del 9-N però els dos municipis el van rebutjar i es va optar per recollir
signatures.
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