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Entrevista a Joan Reñé

“Suplim els incompliments de l’Estat”
al costat de la Generalitat plenament: llars d’infants, transport escolar no obligatori, equipaments sanitaris, entre altres,
però acabo citant una actuació
en concret: treballant per bastir
la futura Hisenda catalana.

Arribats als dos anys de mandant, quin balanç en fa?
Estem vivint una de les legislatures més complexes per la
deslleialtat de l’Estat espanyol
amb Catalunya. La situació
econòmica que pateix la Generalitat i el cronificat mal finançament dels ajuntaments posa
en tensió permanent l’estat del
benestar que tant ens ha costat
de construir.

Què en pensa de la reforma local del Govern espanyol?
Aquesta mesura, que s’argumenta com a necessària per a la
distribució de competències i la
prestació de serveis, és un atac
frontal al sistema municipalista
i serà el primer pas per eliminar serveis als ciutadans, sense tenir en compte que els que
es presten des de la proximitat
són els més eficients. És una
absoluta manca de respecte a
l’autonomia local i trasllada una
imatge distorsionada i injusta,
fent-los culpables del dèficit de
les administracions.

Amb aquest escenari, la Diputació com no podia ser d’altra manera, però ara encara més que
mai, s’ha bolcat absolutament
als ajuntaments i al Govern del
país. Hem deixat de fer obres
importants perquè es poden
esperar. En canvi, hi ha ratlles
vermelles que no es poden traspassar.
Com ara les llars d’infants i el
menjador escolar no obligatori?
Són els cassos més recents. Pel
que fa llars d’infants, estem parlant de 101 municipis i en relació amb el menjador escolar, de
gairebé 600 famílies de petits
pobles que en el seu dia es van
quedar sense escola. Què hem
fet davant d’aquesta injustícia?
Aplicar recursos per responsabilitat i sentit de país.
Aquestes accions recorden l’esperit de la Mancomunitat
To t a l m e n t . Av u i e n d i a , l e s
quatre Diputacions suplim els
incompliments de l’Estat espanyol i hem constituït de facto un
model de gestió com a defensa
a tot intent de posar en qüestió
el Govern del nostre país. Estem

Vostè fa temps que parla d’independència. Com veu el procés?
Sense aturador. Catalunya ha
encetat la visa dels països lliures, la de l’estat propi i molta
gent està disposada a caminarla. Només demanem que se’ns
deixi ser sobirans per decidir
com a poble el nostre destí.
5% del deute
La xifra del dèficit públic imputable als ajuntaments
75% del deute
La que correspon a l’Estat espanyol

El president de la Diputació de Lleida és també alcalde de Fondarella (Pla d’Urgell)

100 anys
De Mancomunitat, on Lleida va
tenir un paper clau

Agenda de país per aconseguir
una Catalunya lliure

Reñé amb Mas, De Gispert i Esteve en l’acte d’inici de la celebració del centenari de la Mancomunitat

El món local és una peça imprescindible per al progrés
de Catalunya i per impulsar
el somni col·lectiu d’arribar a
ser un dels països més avançats d’Europa. Molts ciutadans
d’aquest país tenen ara la sensació de ser al cap del carrer,
tant des de l’aspecte nacional i
social com des de l’econòmic,
i reclamen una sortida urgent
al marge d’un estat centralista i recentralitzador. En períodes excepcionals de la nostra
història –el naixement de la
Mancomunitat de Catalunya,
la creació de la Comissaria de
la Generalitat i, evidentment,
la recuperació de la Generalitat provisional, la Diputació de

Lleida s’ha mantingut fidel a la
voluntat del poble.
I ara, també. La institució, com
la resta de diputacions catalanes, treballa des de fa un any
amb la Generalitat per desenvolupar una estructura tributària clau per a Catalunya, “una
estructura d’Estat”, en paraules
del president Joan Reñé.
I en aquest horitzó per aconseguir una Catalunya lliure, ha
subscrit el Pacte Nacional per
al Dret a Decidir per promoure
la conscienciació ciutadana i fer
pedagogia per reclamar l’exercici d’un dret que tenim tots els
catalans.

