
El PDeCAT manté a Joan Reñé 
com a membre de la comissió 
informativa pel ‘cas Boreas’
ERC avisa que “perilla la governabilitat” i el PSC 
recorda que el Govern “no té majoria absoluta”
L’expresident de la 
Diputació, Joan Reñé, 
implicat, presumptament, 
en el ‘cas Boreas’, 
continuarà com a diputat 
a la comissió informativa 
impulsada per ERC.

Lleida
J.CASTELLÀ/I.CALVO
Així ho va decidir ahir el grup de 
CiU, després d’uns dies de màxi-
ma tensió entre els membres del 
partit, que van arribar a posar so-
bre la taula demanar a Joan Reñé 
que renunciés a l’acta de diputat, 
tal com va explicar LA MAÑANA. 
Finalment, després d’una reunió 
ahir al matí a la Diputació, el grup 

va decidir mantenir-lo dins de la 
comissió perquè “no es conside-
ra justificada l’exclusió del diputat 
Joan Reñé de la comissió informa-
tiva perquè la seva presència no 
té cap possibilitat d’incidir-hi” i 
argumenten que “en el ple del 31 
de gener, el diputat Reñé va de-
manar explícitament formar-ne 
part i ningú va oposar-s’hi”. En 
aquesta reunió hi van faltar l’al-
calde de Fondarella i dos dipu-
tats més. Segons va poder saber 
aquest diari, els membres del 
partit van recuperar el debat so-
bre l’acta de l’expresident i es va 
imposar la reflexió de què qualse-
vol ‘atac’ a Reñé evidencia les dis-
crepàncies internes i perjudica els 

candidats del PDeCAT a les pro-
peres eleccions municipals. En 
aquesta línia, es va entendre que 
no tenia sentit obrir una guerra 
interna demanant la dimissió de 
l’expresident i es va optar per la 
prudència per no perjudicar els 
candidats. Així mateix, la reunió 
prevista per ahir a la tarda al Pla 
d’Urgell, que s’havia de celebrar 
inicialment el dilluns, finalment 
tampoc va tenir lloc ahir, segons 
va explicar la vicepresidenta pri-
mera, Rosa Pujol. 

“REÑÉ GUANYA”

Les respostes de l’oposició 
van ser unànimes en mostrar-se 
contraris a la presència de Reñé. 
Ángeles Ribes, de C’s, qualifica-
va la comissió de “postureig” i el 
portaveu del PSC, Enric Colom, va 
ressaltar que “és un condicionant 
que hi sigui” i va recordar que “no 
hi ha majoria absoluta a la Dipu-
tació”. Una afirmació que tam-
bé va recordar Jaume Gilabert, 
d’ERC, que assegura que “peri-
lla la governabilitat perquè no hi 
ha estabilitat dins el partit. Hi ha 
una pugna oberta entre Perelló i 
Reñé i això genera inestabilitat”. 
En aquest sentit, Gilabert i Do-
lors López, del PP, consideren que 
“amb aquest gest, guanya Reñé”. 
Davant d’aquestes afirmacions, 
l’equip de Govern afirma que 
“som Govern i governem”.  FOTO: T.A./ Reñé, Solsona i Sabarich, a la cloenda de la Fira de Sant Josep
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El seminari Paisatges/KW, que 
se celebra a Tremp, debat so-
bre quines són les noves imat-
ges i significats que transmeten 
els paisatges hidroelèctrics dels 
Pirineus. Arcadi Castilló, de l’Ins-
titut per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran, va explicar que l’energia 
hidroelèctrica ha tingut un pa-
per clau en la industrialització 
del país i per als territoris pro-

ductors com les comarques de 
muntanya ha suposat la major 
transformació socioeconòmica 
dels darrers cent anys i ha deixat 
una extraordinària empremta 
en el paisatge. Albert Alins, di-
rector general de polítiques de 
muntanya, va reivindicar la ne-
cessitat de seguir convertint el 
patrimoni hidroelèctric en un 
recurs turístic i de dinamització 
econòmica.

Reivindiquen a Tremp el 
patrimoni hidroelèctric com 
a dinamització econòmica

FOTO: ACN / Imatge de la inauguració del seminari que es fa a Tremp

L’alcalde d’Almacelles, Josep 
Ibarz, es va reunir ahir amb la 
consellera de Cultura, Laura Bor-
ràs, i el conseller de Territori, Da-
mià Calvet per pactar les línies 
mestres per poder dotar a Alma-
celles d’una biblioteca municipal 
adherida a la Xarxa de Bibliote-
ques de la Generalitat de Catalu-
nya. 

El Centre Cultural d’Almacelles va 
inaugurar, el passat dimecres 20 
de març, una exposició organitza-
da per Càritas Diocesana de Llei-
da, sota el títol Una Odissea Mo-
derna, que es podrà visitar fins al 
dia 10 d’abril en horari de 14.30 
a 21.30 de dilluns a divendres. 
L’obra fa referència al clàssic grec 
Odissea, després de la Guerra de 
Troia. 

Primer pas per 
la construcció 
de la biblioteca 
d’Almacelles

Càritas presenta 
a Almacelles la 
mostra ‘Odissea 
Moderna’

FOTO: Jordi Pascual/ Edifici que encarnarà la nova biblioteca municipal

FOTO: Jordi Pascual / Moment en què es va inaugurar l’exposició
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Uns 60 agents rurals 
‘pentinaran’ els camps 
pels controls fitosanitaris
Inspeccionaran les màquines i si no 
les arreglen el pagès tindrà multa
Seguint directrius de la 
Unió Europea els agents 
rurals inspeccionaran les 
màquines ensulfatadores 
per evitar que llancin més 
producte del que cal als 
camps.

Lleida
CARME QUINTANA
Els agents rurals de Lleida penti-
naran a partir de la setmana que 
ve de forma intensa els camps 
agrícoles de Ponent dins la cam-
panya d’inspecció dels equips 
d’aplicació de productes fitosa-
nitaris.

Segons va explicar ahir el cap 
dels agents rurals de Lleida, Llo-
renç Ricou, els agents inspeccio-
naran les màquines ensulfata-
dores dels pagesos, és a dir, les 
atomitzadores, “i si llançen més 
producte als fruiters o al cereal 
del que pertoca obrirem acta i si 
no ho resolen en els propers dies 
se’ls imposarà una multa”. La 
sanció serà com a mínim de 301 
euros.

L’objectiu de la campanya 
d’inspecció, de la que l’any passat 
es va fer una prova pilot, ve mar-
cada per les directrius de la Unió 
Europea, que vol saber si els agri-
cultors apliquen correctament els 
productes fitosanitaris al camp.

FOTO: Agents Rurals / Un agent rural observant una ensulfatadora treballant en un camp de la Plana de Lleida

FOTO: Agents Rurals / Demanant la documentació a un pagès

El canvi d’estació ha arribat amb 
fred i bona neu a Baqueira Be-
ret. Fins a 15 cm han caigut en 
les darreres hores en cotes altes 
on s’han registrat unes tempe-
ratures mínimes de -11ºC. Neu 
de la millor qualitat per gaudir 
d’una entrada de la primavera 
sobre esquís i snowboard ja que 
es preveu obrir la pràctica tota-
litat de pistes i remuntadors de 
cara al cap de setmana, segons 

informà ahir l’estació en un co-
municat. El fred ha tornat a la 
Val d’Aran i Valls d’Àneu deixant 
15 cm de nova neu a les pistes 
de Baqueira Beret que aquesta 
setmana ha penjat el cartell de 
qualitat pols-dura. Després de 
dos dies de temperatures míni-
mes per sota dels -10ºC en co-
tes altes i precipitacions intermi-
tents, l’estació ha acumulat un 
gruix que donarà molt joc.

El Teatre L’Amistat va acollir ahir 
una jornada de treball amb l’ob-
jectiu d’exposar diferents expe-
riències d’èxit per explicar Com 
el sector agroalimentari es pot 
beneficiar de les tecnologies IoT 
i Dron. La trobada, organitzada 
per l’Ajuntament de Mollerussa 
en marc del programa Mollerus-
sa SmartLab, va reunir experts 
que treballen aquest àmbit, els 
quals han mostrat els reptes i les 
possibilitats que ofereix aques-

ta nova indústria emergent a la 
vintena de representants d’em-
preses inscrites al clúster. 
La benvinguda a la jornada va 
anar a càrrec de l’alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, i del 
director del programa SmartCa-
talonia de la Secretaria de Tele-
comunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital de la Generalitat, 
Daniel Marco. Solsona va posar 
de manifest la necessitat d’en-
dinsar-nos en la 4a revolució.

Baqueira Beret rep la 
primavera amb una 
nevada que deixa 15 cm

Mollerussa mostra com 
beneficien els drons al 
sector de l’agricultura

FOTO: / Imatge de Baqueira Beret d’aquest mes de març

FOTO: Aj.Mollerussa/ Mollerussa va acollir una jornada informativa

Els agents rurals també com-
provaran si les esmentades mà-
quines ensulfatadores estan do-
nades d’alta en un cens que es 
denomina ROMA, específic del 
sector, i si han passat la ITV per 
tenir més de 5 anys.

Ricou indicà que la campanya 
persegueix combatre als qui apli-
quen més producte del que és 
necessari, per la qual cosa, mal-
meten el medi ambient i de re-
truc al producte agrícola que es 
produeix ja sigui fruita o cereal. 
“Volem que la fruita sigui el més 
ecològica possible”, manifestà.

Un exemple de què en els da-
rrers anys potser s’ha llançat als 

camps més producte fitosanitari 
del establert és que ja no crien 
tants ocells als arbres. 

En aquest sentit, Ricou afirmà 
que “volem que en els arbres de 
camps agrícoles es torni a veure 
criar ocells com les merles, girbes 
o torbs, com fa més de 20 anys”.

En aquesta campanya, que 
principalment es durà a la Pla-
na de Lleida, es desplegaran els 
propers mesos una seixatenta 
d’agents rurals.  A la zona del Pre-
pirineu també es faran inspec-
cions en zones amb produccions 
agrícoles com la Conca de Tremp, 
on hi ha en aquests moments 
plantacions d’ametllers i vinya. 
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