
Reñé qualifica “d’amotinament” 
la manca de confiança d’alguns 
militants en la seva presidència
Renuncia “per responsabilitat” a estar al davant 
de la vegueria, que assumeix la Direcció Nacional
Sol, al despatx de 
Presidència de la seu 
del PDeCAT, Joan Reñé 
considera que l’actual 
situació “forma part d’un 
amotinament”. 

Lleida
J.CASTELLÀ
“Un amotinament que no sé en-
tendre” perquè “el partit té uns 
estatuts que són vigents. El més 
absolut respecte a aquesta nor-
ma, totes les qüestions s’han de 
fer en base als òrgans del partit”.

Joan Reñé renuncia a la presi-
dència de la vegueria de Lleida, 
diu, per “responsabilitat i per la 
voluntat que el projecte del PDe-
CAT continuï tenint la vigència i la  
viabilitat davant d’unes eleccions 
municipals”. L’expresident de la 
Diputació assegura que tot i que 
hi ha persones que li han dema-
nat la seva continuïtat, “hi ha un 
grup de persones, de forma sub-
jectiva, que han posat en qüestió 
no només la presidència, sinó la 
vegueria”. 

La renúncia es va oficialit-
zar ahir en una reunió amb pocs 
membres com Rosa Pujol, Jordi 
Latorre i Antoni Villas però que va 
comptar amb el secretari d’orga-
nització del partit, Ferran Bel. De 
fet, va ser Bel qui va matisar que 
“ha estat una decisió del presi-
dent” que “veiem bé”.  

SENSE NOU PRESIDENT

La resposta a la renúncia del 
president del PDeCAT per la se-
va implicació en un presumpte 
cas de corrupció va ser clara per 
part de la Direcció Nacional: “No 
es cobrirà la vacant de president 
o presidenta de la vegueria”. La 
presidència és assumida per la 
direcció nacional del partit” fins 
al mes de juny quan se celebra-
ran les eleccions internes. Des 
del partit volen centrar, doncs, 
tots els esforços en els propers 
comicis municipals i recorden el 
paper destacat que tindran els 
caps comarcals. No obstant això, 
cal recordar que diversos càrrecs 
orgànics i públics del PDeCAT a 

Taller familiar 
sobre àlbums 
il·lustrats a 
la biblioteca     
de Solsona
El Pla Educatiu d’Entorn i la 
Biblioteca Carles Morató pre-
paren un taller conduït per 
Montse Colilles, formadora, as-
sessora d’educació infantil i co-
ordinadora del grup de treball 
Art i literatura de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat, i Es-
ter Barniol, directora de l’equi-
pament i conductora del Club 
de lectura d’àlbums il·lustrats. 
L’objectiu és que els partici-
pants coneguin les caracterís-
tiques bàsiques dels àlbums il·
lustrats mitjançant l’observació 
i l’experimentació i animar les 
famílies a presentar·se.

L’Oficina Comarcal 
d’Informació de 
l’Urgell rep 698 
consultes el 2018
L’Oficina Comarcal d’Informa-
ció al Consumidor de la comar-
ca de l’Urgell ha rebut durant el 
2018 un total de 698 consultes, 
un 18% més que l’any anterior. 
D’aquestes, 102 corresponen a 
reclamacions i denúncies tra-
meses a l’Agència Catalana de 
Consum, el que representa un 
9% més que l’any 2017. El 42% 
de les reclamacions correspo-
nen a la telefonia. 

FOTO: S.García / Joan Reñé ahir després de renunciar a la presidència

Lleida van optar per presentar 
una proposta de co·presidència 
amb Antoni Balasch i Joan Ero-
les al capdavant, però la Direcció 
Nacional no la va acceptar. Van 
ser aquests dos últims, Balasch i 
Eroles, els que ahir van celebrar a 
través d’un comunicat la renúncia 

de Reñé i van atribuir·la a “l’im-
puls propiciat per la reunió del dia 
6 de desembre”

D’altra banda, Reñé afirma que 
“valoro molt seriosament” el fet 
de tornar·se a presentar a les mu-
nicipals perquè “hi ha molta gent 
que m’ho demana”. 

Crespín visita 
Rosselló per 
abordar el 
creixement 
del municipi
Crespín es va reunir ahir 
amb l’alcalde de Rosse-
lló, Josep Abad, amb qui 
van tractar diverses qües-
tions relacionades amb 
l’actualitat i el creixement 
del municipi, així com de 
la previsió d’inversió dels 
Pressupostos Generals de 
l’Estat 2019 a la província 
de Lleida. En aquest sentit, 
el subdelegat del Govern va 
explicar que els Pressupos-
tos presentats i pendents 
d’aprovació contemplen 
100.000€ per a l’estudi in-
formatiu de la tercera fase 
de l’A·14.

En Comú Podem presenta una 
proposta de resolució al Parla-
ment en defensa del reconei-
xement, l’estudi, la preservació 
i la difusió de l’arquitectura po-
pular de la pedra seca a Catalu-
nya perquè sigui “substanciada 
davant la Comissió de Cultura”. 
Així doncs, proposen que el Par-
lament insti el Govern a eme-
tre una declaració institucional 
on “reconegui la rellevància de 
l’arquitectura i el patrimoni de 
la pedra seca a Catalunya, així 
com el seu valor històric, artís-
tic, tipològic, estètic, paisatgís-
tic i identitari, i afirmi la con-
veniència de posar·la en valor 
i comprometre’s amb la seva 
preservació, estudi, catalogació 
i difusió”. 

D’altra banda, també dema-
nen que fomenti i doni suport 
als municipis i als consells co-
marcals, així com que dissenyi i 
publiqui un pla d’ajuts a “les en-
titats sense ànim de lucre que 
desenvolupin tasques centrades 
en la preservació, conservació i 
difusió del patrimoni arquitectò-
nic de la pedra seca”. 

En Comú Podem insta el 
Govern a que reconegui la 
rellevància de la pedra seca

A través d’una 
proposta de 
resolució al 
Parlament 

La neu ha deixat capes de fins a 
vint centímetres entre aquesta 
nit i matí a les cotes més altes 
del Pirineu Català. Una neu que, 
al Port de la Bonaigua, per exem-
ple, va deixar uns 16 centímetres 
i que ha estat propiciada pel des-
cens de temperatures que en al-
guns llocs com el Pont de Suert 
van arribr als 6,7 graus negatius. 
En altres, com la Pobla de Segur 
van arribar als cinc graus sota ze-
ro, a la Seu d’Urgell i a Sort, a poc 
més de quatre negatius. 

Tot sembla indicar que la bai-
xada de temperatures continu-
arà durant tota la setmana. De 
fet, les temperatures d’avui bai-
xaran, tant les mínimes com les 
màximes. Amb xifres del servei 

meteorològic de Catalunya, cal 
destacar que les temperatures 
mínimes oscil·laran entre els vuit 
i els tres graus negatius al Pirineu 
i prePirineu; entre cinc negatius 
i zero a la depressió central. Pel 
que fa a les temperatures màxi-
mes, es mouran entre sis i onze 
graus al Pirineu i prePirineu i a 
l’altiplà central. 

PERILL ALT A VIELHA

El servei de meteocat alerta 
que el dimecres a Vielha hi pot 
haver “perill molt alt” de neu de 
sis del matí fins les sis de la tarda. 
És l’única comarca amb aquesta 
alerta, tot i que altres zones estan 
marcades en alerta groga per neu 
i/o vent. 

El Pirineu registra fins a 20 
centímetres de neu i un 
descens de la temperatura
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El Pirineu capta la ‘superlluna de Sang’

Des dels cims del Pirineu es va 
poder contemplar amb total per-
fecció la matinada d’aquest di-
lluns una “superlluna de Sang” 

en plenitud. Aquest fenomen as-
tronòmic arriba amb els eclipsis 
lunars totals i quan l’astre queda 
totalment cobert per l’ombra de 
la Terra i pren la tonalitat verme-
llosa.

Des de poblacions pirinen-
ques com Esterri d’Àneu (Pallars 
Sobirà), als peus del Port de la 
Bonaigua, es va captar aquest fe-

nomen atractiu i encisador amb 
total perfecció. L’eclipsi començà 
a les 3,36 hores i finalitzà a les 
8,48 hores.

En canvi des del Parc Astronò-
mic del Montsec aquest cop els 
núvols i la boira van pertubar el 
seguiment i no es va poder ob-
servar el moment de plenitud de 
l’eclipsi. Des d’aquest observato-

ri, a la comarca de la Noguera, 
solament es va poder captar la 
fase inicial del fenomen, és a dir, 
l’entrada de la Lluna a la sombra 
de la Terra.

El proper eclipsi total de Lluna 
que es podrà veure des de la pe-
nínsula ibèrica serà el 16 de maig 
de 2022. Per tant, caldrà esperar 
una mica.

La Confraria de Sant Sebastià del 
Pont de Suert ja té els nous priors 
de la próxima edició. Sebastià 
Cierco i David Rueda van ser ele-
gits ahir pels priors sortints, Josep 
Maria Farré i Ramiro Doria, en el 
transcurs de l’últim àpat de la 433 
edició de la Confraria celebrada 
aquest cap de setmana, segons 
informà la confraria. 

Nous priors a la 
Confraria de 
Sant Sebastià 
del Pont

FOTO: Núria Castells/ Els dos nous priors de la confraria

Presentaran a Fitur la nova revista dels 
Geoparcs Mundials de la Unesco

Raimat lidera un projecte que permet 
estalviar un 25% de l’aigua de reg

El Geoparc Conca de Tremp–Montsec assistirà a la fira Fitur de Ma-
drid per participar als actes de presentació dels Geoparcs previstos 
per aquest dimecres 23 de gener. Entre aquests actes es destaca la 
presentació de la nova revista d’experiències de geoturisme dels 
Geoparcs de la UNESCO espanyols.

Raimat lidera un projecte que permet estalviar un 25% l’aigua de reg 
en vinya amb l’ús de noves tecnologies. La iniciativa, coordinada per 
l’IRTA, ha comptat amb la participació de la Comunitat de Regants i 
s’ha centrat en una finca pilot de 100 hectàrees amb reg programat, 
teledetecció i models de cultius.

La talla del Crucificat barroc, serà 
la nova imatge que s’incorporà 
a la Confraria de Setmana Santa 
de Balaguer. L’obra barroca d’au-
tor desconegut, va ser trasllada-
da ahir al matí de de l’Església de 
Sant Josep, seu de la Confraria, al 
Museu Comarcal de la Noguera 
per tal d’iniciar les accions de res-

tauració i conservació; l’encarre-
gada d’efectuar aquests treballs 
serà la restauradora de béns cul-
turals Mireia Cañadell.
    La restauració és fruit de la bona 
relació i col·laboració entre mon-
seyor Joan Pujol Balcells, Rector 
de Balaguer i Sergi Casanova, 
Germà Major de la Confraria. Se-

gons monsenyor Joan Pujol, la ta-
lla es restaura per tal que el Crist, 
que sortia en l’antiga processó, es 
pugui incorporar de nou i ho faci 
tal com lluia fa 400 anys.
  La professional encarregada 
d’aquesta actuació de restaura-
ció, va explicar ahir que la imatge 
presenta brutícia i diverses es-
querdes, de manera que la inter-
venció consistirà principalment 
en una neteja de la policromia, 
l’eliminació d’elements metàl·lics 
no apropiats i fixació de totes les 
zones amb el risc de despreni-
ment. FOTO: / La talla va ser traslladada al Museu Comarcal per ser restaurada

FOTO: Ramon Baylina / El fenomen començà a les 3,36 hores de dilluns i finalitzà a les 8,48 hores. Ramon Baylina el va seguir en directe des d’Esterri d’Àneu. Aquí teniu la seqüència

Restauraran la talla del 
Crucificat barroc del temple 
de Sant Josep de Balaguer
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CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Esterri d’Àneu

Al Sobirà es va 
contemplar en la 
seva plenitud i a 
la Plana la boira 
va perturbar
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