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Josep París i JosepMaria Jové, en una junta al maig.

París no repetirà al capdavant del Segarra
Garrigues i obre la cursa per la successió
Al·lega que les obres i el finançament del canal han entrat en una nova fase i requereixen una renovació
|| JosepMaria Jové, de JARC, podria optar a la presidència del canal en les eleccions del desembre

REGSCOMUNITATSDEREGANTS

H.C.
❘ LLEIDA/TÀRREGA ❘ El president de la
comunitat de regants del Segar-
ra-Garrigues va comunicar di-
mecres passat a la recentment
constituïda junta de govern del
canal que no optarà a la reelec-
ció al desembre després de vuit
anys al capdavant d’aquesta en-
titat. La notícia va agafar per sor-
presa els membres de la junta de
govern, la majoria dels quals
confiaven que continuaria en el
càrrec. Fins i tot, segons van ex-
plicar alguns, van demanar de
forma unànime a París que op-
tés a la reelecció per afrontar el
repte de la llei òmnibus, segons
la qual hauran de ser les col·lec-
tivitats les que impulsin les obres
de la xarxa terciària al seu ter-
reny. Josep París va explicar ahir,
unes hores després de la junta,
que la seua decisió tenia a veu-
re amb la voluntat que hi hagi
una renovació al capdavant de
la comunitat de regants coinci-
dint amb aquesta nova etapa.
“El canal principal està gaire-
bé acabat i tant en la qüestió del
finançament com en la de les
obres comença una fase total-
ment diferent”, va dir París, que
es va confessar emocionat a

l’acomiadar-se de la resta de la
junta de govern. El vicepresi-
dent, Celestino Jové, també po-
dria renunciar a una nova can-
didatura, i el secretari de la co-
munitat de regants, RamonMo-
rell, va avançar la seua intenció
de deixar el càrrec pròxima-
ment. La renúncia de París a les
eleccions del 15 de desembre
obre ara la porta a la possibili-
tat que diversos històrics del ca-
nal o recentment escollits pu-

guin postular-se a l’elecció. En
aquest sentit, el líder de JARC,
Josep Maria Jové, vinculat els
dos últims mandats al govern de
la comunitat de regants, podria
optar a la presidència.Ahir va
descartar pronunciar-se sobre
aquesta possibilitat. Fonts d’Unió
de Pagesos, per la seua part, van
assenyalar que la setmana que
ve el sindicat agrari es reunirà
per decidir si promou una can-
didatura alternativa.

Cues i un ferit després d’una col·lisió
entre dos camions a Bell-lloc
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Solsona enderrocarà Cal Sala
per a seguretat dels vianants
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La Diputació ‘ven’els
esports d’aventura a
guies turístics russos
Estan vinculats amb l’operador Natalie Tours

TURISMEPROMOCIÓ

Joan Reñé parlant, ahir, amb alguns dels guies que van participar en els descensos a la Pallaresa.

❘ LLEIDA ❘ La Diputació va organit-
zar ahir un descens en ràfting
per a una delegació d’onze gui-
es turístics russos vinculats amb
el tour operator Natalie Tours
amb l’objectiu de promocionar
els esports d’aventura que es re-
alitzen a la Noguera Pallaresa.
L’acció promocional arriba pocs
dies després que el president de
la Diputació, Joan Reñé, s’entre-
vistés amb la presidenta del tour
operator, NataliaVorobieva, per
oferir-li el patrimoni natural del
Pirineu i el pla com a possible
destinació dels seus clients.

S’ha d’assenyalar que Natalie
Tours ja ha descartat per a aquest
any obrir rutes entre Rússia i
l’aeroport d’Alguaire de cara a
la temporada d’esquí, tot i que

sí que incrementarà les freqüèn-
cies entre Rússia i Barcelona.
L’acció promocional d’ahir es va
portar a terme perquè els gui-
es valorin la possibilitat d’inclou-
re aquestes activitats als catàlegs
d’excursions que s’ofereixen pos-
teriorment als turistes russos que
van a la Costa Daurada i a la
Costa Brava.

A través de l’agència NTInco-
ming, que és l’agència receptiva

D.LL.

del tour operatorNatalieTours,
es va organitzar aquest viatge
de“familiarització”, segons fonts
de la Diputació, en què també
va col·laborar l’associació d’es-
ports d’aventura del Pallars So-
birà.

L’acció és conseqüència dels

contactes entre la Diputació i el
tour operator, com el que va ha-
ver-hi durant el salóMITT a Rús-
sia, on es va plantejar la possi-
bilitat d’incloure una part de
l’oferta turística del Pirineu al
catàleg d’excursions dels turis-
tes russos que viatgen a través

d’aquestes empreses a Catalu-
nya.

En aquest sentit, Joan Reñé
va destacar davant del grup de
guies el potencial del turisme
d’aigua i neu de Lleida, així com
el patrimoni arquitectònic i na-
tural.

VIATGES DES DE LA COSTA

Reñé planteja que els
turistes russos que viatgen a
la Costa Daurada o a la Brava
també vinguin a Lleida

Seguiràpresidint
la col·lectivitat
d’Oliola

■ Josep París va ser reele-
git a finals d’estiu presi-
dent de la col·lectivitat 1
del canal, amb seu a Olio-
la, i no preveu abandonar
el càrrec malgrat haver re-
nunciat a la reelecció a la
presidència.Abans de pre-
sidir la comunitat general,
havia format part de la
junta que encapçalava
Carles Benet. Els seus vi-
cepresidents han sigut Jo-
sep Lluís Bernaus i Celes-
tino Jové.

LESCLAUS

Primeres eleccions
❚ La comunitat de regants del Se-
garra-Garrigues va celebrar les
primeres eleccions a la presidèn-
cia el 18 de desembre del 2004.
Prèviament, s’havien elegit els re-
presentants de les 17 col·lectivi-
tats, que van ser nomenats en el
càrrec pel llavors president del
canal, Carles Benet. Benet va
anunciar la seua renúncia des-
prés de 21 anys en el càrrec i del
fracàs de les primeres derrames
als regants.

Candidatures
❚ Després de la sortida de Benet,
en les primeres eleccions hi va
haver tres candidats: Josep París,
Justo Minguella i Joan Batalla.

Segons comicis

❚ París es va imposar per un 70%
dels vots a la candidatura alter-
nativa d’Antoni Feliu.

Candidats

❚ Els candidats a la presidència
presentaran la seua opció entre
el 25 i el 30 de novembre.

Josep París.
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