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POLÍTICA L’ADMINISTRACIÓ PROVINCIAL

“Atendrem més que
mai els ajuntaments”

JoanReñé
❘ NOU PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ ❘

El futur president provincial es compromet a prestar els màxims serveis amb costos raonables i estudiarà reduir els
càrrecs de confiança: “Els ciutadans no entendrien un gest en aquest sentit davant de la crisi actual”

J. GABERNET
❘ LLEIDA ❘ Joan Reñé, alcalde de
Fondarella, assumirà la setma-
na que ve la presidència de la
Diputació, després que Conver-
gència i Unió li hagi confiat
aquesta responsabilitat. En
aquesta entrevista a SEGRE
apunta algunes línies del que
pretén executar al seu mandat.
Quines seran les seues priori-
tats?
Primer haurem de veure com es-
tà la Diputació per saber el punt
de partida. N’haurem de conèi-
xer la situació econòmica i, so-
bre aquesta base, ser capaços
d’articular uns serveis amb uns
costos que siguin adequats i pos-
sibles. El que està clar és que,
davant de la conjuntura actual
de falta de recursos, haurem
d’atendre més que mai els ajun-
taments.
Estalviar, reduir serveis, manco-
munar-los o hi ha altres alterna-
tives?
Seguirem el model de les comar-
ques que funcionen bé. No hem
de canviar l’estructura dels mu-
nicipis perquè el que convé és
ser capaços de prestar serveis
amb la màxima eficiència. Els
municipis petits i mitjans hau-
ran de ser capaços de tindre flu-
ïdesa i empatia entre ells.
Retallarà els càrrecs de la Dipu-

Joan Reñé.

DIPUTATSDEL’OPOSICIÓ
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MUNICIPIS OBRES
CYNTHIA SANS

Peramola arregla les escales del Casino per fer-lesmés segures
❘ PERAMOLA ❘ L’ajuntament de Pe-
ramola està reformant les esca-
les del Casino, local usat pels ve-
ïns com a bar i lloc de reunió.
L’alcalde, Joan Pallarés, assegu-

ra que la situació “és de ruïna i
havia arribat al límit de no com-
plir les condicions de seguretat
necessàries”. El projecte con-
templa desmuntar i renovar les

escales, que seran una mica més
estretes, però inclouran una ram-
pa per eliminar les barreres ar-
quitectòniques i estaran il·lumi-
nades.

Sort acorda suprimir
les classes al col·legi a la
tarda 2 dies per setmana

EDUCACIÓ HORARIS

❘ SORT ❘ El consell escolar del
col·legi Àngel Serafí Casano-
ves de Sort va acordar supri-
mir les classes a les tardes dos
dies a la setmana, els dimecres
i els divendres, i prolongar a
canvi l’horari de matí durant
50 minuts de dilluns a diven-
dres. L’acord del consell, amb
8 sufragis a favor, quatre en
contra i una abstenció, contra-
diu els resultats de la votació
que els pares dels alumnes van
portar a terme dimarts pas-
sat (vegeu SEGRE d’ahir). En
aquella ocasió, 68 familiars
dels escolars van votar a favor
de mantindre les classes a les
tardes de dilluns a divendres,
mentre que 66 es van mostrar
partidaris de suprimir-les els
dimecres i els divendres.

L’acord per canviar l’horari

escolar va tirar endavant amb
els vots del claustre de profes-
sors, partidaris de suprimir les
classes de les tardes dos dies
per setmana. L’alcalde, Llàt-
zer Sibís (CiU), va explicar que
el centre haurà de dirigir ara
la seua proposta per als nous
horaris al departament d’Edu-
cació, i s’aplicarà si la conse-
lleria li concedeix el vistiplau,
informa A. F.

El canvi d’horaris es deu a
la supressió de la sisena hora
lectiva. El claustre de profes-
sors va argumentar que, a l’eli-
minar classes de tarda i com-
pensar aquelles hores pels ma-
tins, s’aconsegueix estalviar
en transport escolar i evitarà
augmentar despeses en el ser-
vei de menjador per als alum-
nes.

PSC
El territori copaels
seus representants

■ Joan Gómez (Lleida), Josep R.
Branzuela (Torres), Alexandra Qua-
drat (Alcoletge), Pere Gatnau (Mo-
llerussa), Enric Colom (Torre-sero-
na), Miquel Aguilà i Joan Amézaga.

ESQUERRA
Gilabert hi segueix i
Pena, apartat per Serra

■ L’executiva d’ERC va elegir ahir
Jaume Gilabert i Miquel Serra, alcal-
de d’Alcarràs, com a diputats. ERC
prescindeix de Gabriel Pena, fet que
va generar crítiques de militants.

PARTIT POPULAR
Els dos diputats, per a
regidors de la Paeria

■ El PP ha elegit la cap de llista de
la Paeria, Inma Manso, com la dipu-
tada que acompanyarà el també re-
gidor a la mateixa corporació Salva-
dor Puy.

tació com va reclamar la vicepre-
sidenta i consellera de Governa-
ció?
Caldrà veure si l’estructura de
la Diputació és l’adequada i la
correcta. La ciutadania no en-
tendria, en un moment de difi-
cultats, que no féssim un gest en
aquest sentit.
Finalment no hi haurà vegueri-
es. Les creu necessàries?
No podem crear una nova ad-
ministració sense eliminar-ne
una altra. Hem de buscar la mà-
xima eficiència.

CiU témajoria absoluta. Hi hau-
rà diàleg ambels grups de l’opo-
sició?
Jo he buscat sempre els màxims
consensos possibles i pactar el
major nombre de coses, especi-
alment aquelles que són d’un ca-
lat important. Estic segur acaba-
rem consensuant moltes propos-
tes.
Deixarà el Parlament?
Vull dedicar-me exclusivament
a la Diputació i segurament el
deixaré, però no abans que fina-
litzi el tràmit pressupostari.

CIU I CDA

Unió reelegeix
Padilla coma
vicepresident
■ Unió va reelegir ahir Miquel
Padilla com a vicepresident,
càrrec que ja va ocupar en an-
teriors mandats de CiU. Així
ho van indicar ahir fonts
d’UDC consultades per aquest
diari. UDC també va aprovar
els noms dels seus represen-
tants a l’ens. A més de Padilla,
seran Miquel Ponz, d’Alme-
nar; Josefina Bernades, de Tàr-
rega, i Marc Holgado, de Cer-
vera (aquests dos últims es
partiran el mandat). Els noms
de CDC ja estan gairebé deci-
dits. A més de Reñé, ho seran
Josep Ibarz, d’Almacelles; Ro-
sa M. Pujol, d’Aitona; Rosa M.
Perelló, de Tàrrega; Antoni Na-
vinés, de la Seu; Josep Maria
Roigé, de Balaguer; Gerard
Sabarich, de Rialp, i Antoni Vi-
llas, de Juneda. Faltarà un di-
putat de Solsona i el de
Tremp. En el primer cas, la di-
recció del partit al Solsonès va
proposar l’alcalde de la Coma,
Marc Escarré, però ha estat
qüestionat.

Gómez i Alexandra Quadrat. Jaume Gilabert i Miquel Serra. Salvador Puy i InmaManso.

Padilla i Pujol (a dalt), Villas i
Navinés (a baix).

SKAPS
Highlight


