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■
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Reñé, ahir durant la seua intervenció. Asseguts, el president Mas i els altres tres presidents provincials.

Les diputacions
impulsaran un
“projecte nacional”
Els quatre presidents volen recuperar
l’empremta de la Mancomunitat || Reñé
recorda els lleidatans que van fer història
AGÈNCIES/REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ Els presidents de les
quatre diputacions catalanes es
van citar ahir a impulsar un
“projecte nacional” per a Catalunya en la línia de la Mancomunitat, que des de la seua creació
el 1914 va buscar transcendir les
seues atribucions administratives, posant els fonaments d’estructures d’Estat encara vigents
i vetllant pel benestar social.
El president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, va recordar durant l’acte d’ahir que les
estructures d’Estat de les quals
es parla ara es van començar a
construir fa un segle amb el renaixement polític de Catalunya
a través de la Mancomunitat:
“Una vegada recuperades les paraules i amb plena consciència
de la civilitat que se’ns ha arrabassat, ara ens toca a nosaltres
salvar el demà.” Reñé va participar en la commemoració de la
Mancomunitat juntament amb
el president de la Diputació de

Barcelona, Salvador Esteve; el
de Tarragona, Josep Poblet, i el
de Girona, Joan Giraut. Reñé va
apel·lar a la unitat d’acció del
1914 i a la participació de la ciutadania perquè Catalunya “sigui capaç d’avançar” i “salvar el
demà”.Va recordar la tasca “dels
altres homes de la Mancomunitat”, juntament amb Enric Prat
de la Riba: el president de la Diputació de Lleida, Josep Maria
Espanya, que va ser conseller de
Governació de la Generalitat;
Joan Rovira i Agelet; Romà Sol
i els diputatsAlfred Perenya, Josep Estadella, Modest Reñé o
Ramon Riu.Va manifestar que
“les diputacions catalanes, en
períodes democràtics o d’escassa llibertat, han sigut factors determinants en el desenvolupament social i econòmic del país”. A Lleida, va recordar, la
Mancomunitat va construir una
gran xarxa viària i va desplegar
la xarxa automàtica de telefonia, entre d’altres.
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Unió no vol
distorsions a
CiU degudes a
Reagrupament

Alemany: “Que
cada pal aguanti
la seua vela
en autopistes”

❘ BARCELONA ❘ El secretari general d’Unió, Josep Maria Pelegrí, considera que CDC és
“lliure” de pactar amb Reagrupament, partit que advoca per una declaració unilateral d’independència,
sempre que això no provoqui una “distorsió” en les
posicions de CiU, cas en el
qual “prendran una decisió”.
Aquesta setmana, el president català i de CDC,Artur Mas, i el líder de Reagrupament, l’exconseller d’ERC
Joan Carretero, acompanyats de la plana major dels
respectius partits, van firmar
un pacte de col·laboració estable.

❘ MADRID ❘ El president d’Abertis, SalvadorAlemany, assegura que en el pla de rescat
de les nou autopistes en fallida tots els sectors implicats (constructores, concessionàries, banca i administració) han de “donar un
cop de mà” de manera que
“cada pal ha d’aguantar la
seua vela”.
Alemany veu una “bona
solució” el projecte del Govern central de constituir
una empresa pública amb
les vies en problemes.
“Però això no vol dir que
al final els beneficis se’ls emporti el sector privat i se socialitzin les pèrdues”, va
matisar.

