
14 COMARQUES
SEGRE

Dimecres, 1 d’octubre del 2014

FONS BRANGULÍ/ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ Els presidents de les qua-
tre diputacions de Barcelona,
Girona, Tarragona i Lleida, Sal-
vador Esteve, Joan Giraut, Jo-
sep Poblet i Joan Reñé, respec-
tivament, van apel·lar ahir al
model de la Mancomunitat del
1914 per aconseguir l’èxit i les
aspiracions polítiques dels ca-
talans.Així ho van manifestar
durant l’acte de commemoració
de la Mancomunitat celebrat a
Lleida. El president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, va
instar a emular el treball de la
Mancomunitat i ser “molt gene-
rosos” per atendre abans el pro-
jecte de país que les legítimes
aspiracions de polítics i admi-
nistracions. Joan Giraut, de Gi-
rona, va assenyalar que Catalu-
nya sabrà afrontar el seu futur
“perquè és un país que està
acostumat a patir, però ara el
poble podrà expressar-se de la
manera més democràtica possi-
ble”, va dir. Per la seua part, el
president de l’ens provincial de
Tarragona, Josep Poblet, va des-
tacar el llegat de la Mancomu-
nitat i va instar a no perdre la
visió de “país, govern i d’Estat”.
Finalment, Salvador Esteve, pre-
sident de la Diputació de Bar-
celona, va puntualitzar que cal
tenir el mateix sentit de país, la
capacitat de treball i el rigor que
va tenir la Mancomunitat el
1914.Així mateix, els quatre
presidents van manifestar que
confien que el Tribunal Consti-
tucional aixequi la suspensió
cautelar de la llei de Consul-
tes i el decret de convocatòria
del 9-N per la legalitat que em-
paren aquests documents.

Apel·lanta l’esperitde laMancomunitat
Els presidents de les quatre diputacions catalanes defensen la unitat del 1914 per aconseguir les
aspiracions del poble català || Reñé insta les institucions i els polítics a ser “molt generosos”

HISTÒRIAEFEMÈRIDE

30/9/2014

Celebraciódel Centenari■ El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va rebre els seus ho-
mòlegs, que van firmar el llibre d’honor: els presidents Salvador Esteve, Josep Poblet i Joan Giraut,
de Barcelona,Tarragona i Girona, respectivament.

6/4/1914

Primer consell de laMancomunitat■ Imatge del Consell Permanent de la Mancomunitat amb Prat
de la Riba el 6 d’abril del 1914. Josep Maria Espanya iAlfred Perenya, de Lleida, segon i tercer per
l’esquerra a la fila inferior de la imatge.

Commemoració
del centenari
de la institució
catalanadel 1914

■ El passat dia 6 d’abril es
van complir cent anys de
la constitució de la Man-
comunitat de Catalunya i,
per celebrar aquesta efe-
mèride, s’han dut a terme
a les quatre diputacions
catalanes celebracions du-
rant aquest 2014, entre les
quals destaca l’acte cen-
tral celebrat al Palau de la
Generalitat.

A la Diputació de Llei-
da, a través de l’IEI, tam-
bé s’han organitzat expo-
sicions, taules redones i la
publicació de l’estudi mo-
nogràfic L’obra de laMan-
comunitat de Catalunya
a les terres de Lleida
(1914-1923). La Manco-
munitat va ser una insti-
tució activa entre el 1914
i el 1925 que va agrupar
les quatre diputacions i va
suposar el primer reconei-
xement de la personalitat
catalana.

Important llegat
a Lleidade
la institució

■A Lleida, la Mancomu-
nitat va construir una gran
xarxa viària, va desplegar
la xarxa automàtica de te-
lefonia (amb seu a Bala-
guer) i va crear les escoles
especials de la Llar de Sant
Josep, va aixecar bibliote-
ques públiques i es van
crear les escoles d’Agricul-
tura, delTreball i del Co-
merç Local.

ÒSCAR MIRÓN

Jornades per
a emprenedors
a Balaguer

FORMACIÓ

❘ BALAGUER ❘ El centre Lapalla-
vacara de Balaguer va acollir
ahir la primera jornada del
projecteArrenca, organitza-
da per l’Oficina Jove de la No-
guera, que té per objectiu fo-
mentar l’ocupació juvenil i
a la qual van assistir més de
175 joves de diferents centres
educatius. La jornada es va
iniciar amb un taula amb cinc
joves empresaris de la comar-
ca que van explicar la seua
trajectòria empresarial. Més de 170 joves van participar ahir en les jornades Arrenca.

OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

Lanotícia, a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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No feien falta
elsmicròfons
En la concentració
d’ahir davant de la
Paeria estava previst
que la presidenta
d’ANC de Lleida,
Dolors Ciutat, dirigís
al públic un missatge
final, però només va
poder llegir uns
paràgrafs al fallar els
micròfons. No va fer
falta que acabés, el
públic va completar el
seu missatge amb
crits de“volem votar”
i d’“independència”.

Siuranano
hauria callat

Ahir es va presentar la
comissió assessora de
la mostra sobre la
transició que farà la
Paeria i l’exalcalde
Siurana va recordar
les crítiques que van
fer des de l’oposició a
l’alcalde Corbella en
l’elaboració del PGM.
Siurana va explicar
que van ser molt durs
i que ell no hauria
aguantat davant les
crítiques i s’hauria
rebotat. I reconeix
que la majoria
d’alcaldes franquistes
estimaven Lleida.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

E
ls catalans del no a la consulta
avui probablement ja estan molt
més tranquils. Sobretot perquè
els han assegurat que la consulta

no es farà de cap manera i que la maqui-
nària administrativa i penal ja està en-
gegada i a punt per, si cal, imputar per
prevaricació i desobediència el noranta
per cent dels alcaldes i milers i milers de
funcionaris i persones qualssevol que
col·laborin en algun dels aspectes o pas-
sos del procés preparatori de la votació
del dia 9, un cop s’hagi suspès impera-
tivament pel Constitucional. Fins i tot
els més mordaços i sarcàstics ja se’n po-
den riure obertament i fer bromes pesa-
des, i mostrar amb arrogància l’aire de
superioritat que inspira sentir-se guanya-
dor només ensenyant el bastó. Els cata-
lans del no faran festa grossa el dia 12
d’octubre i proclamaran el seu èxtasi a
tots els vents i quedarà gravada la seua
resistència a totes les pàgines de la història de la pà-
tria celtibèrica. Més desvergonyits que mai sortiran en
massa al carrer, tal com els demanen els líders espa-
nyolistes, els federalistes, els apàtrides i els d’una al-
tra via encara per definir. I ens recordaran que ha tri-
omfat el seny (pronunciat seni), la raó, el sentit comú

rajonià i l’imperi de la llei. L’extrema
dreta aprofitarà per fer llenya de l’arbre
caigut i reclamarà l’empresonament del
president Artur Mas, de la presidenta
del Parlament i, en cadena, dels diri-
gents i afiliats significats de tots els par-
tits als quals els va passar pel cap tren-
car amb Espanya.

Però, com també assenyala la història,
les victòries finals les guanyen els més
perseverants. No pas els cops al cap amb
el llibre de tapa dura de la Constitució.
Com tampoc amb les amenaces dels ins-
tigadors de la caverna mediàtica ni amb
els exorcismes que ens practiquen els sa-
tanòlegs. L’Estat ho té tot preparat per
combatre les decisions del president Mas
i les dels qui li facin costat. Però no té res
previst contra el que pugui fer la ciuta-
dania o la societat civil organitzada. No
té res previst per combatre la frustració,
el desengany, el dolor del cop de puny a

la boca i la puntada a l’estómac que està sentint en
aquest mateix moment almenys un 52% de la pobla-
ció catalana.Tots sabem qui són els qui desitjarien que
es practiqués d’una vegada per totes allò de: todos a la
cárcel!No som pitjors que ETA, com diu aquella, doncs,
todos a la cárcel!

Els pressupostos de
l’Estat que va presen-
tar el ministre seguei-
xen amb una tendèn-
cia a la baixa a Cata-
lunya i a Lleida, on es
queden en 42 milions.

Cristóbal Montoro

Director de l’Agència
Catalana de l’Aigua,
que apuja el cànon un
1,5 per cent, la qual
cosa repercutirà en 9
cèntims per família en
el rebut.

Jordi Agustí Vergés

Delegat a Lleida del
Col·legi d’Òptics de
Catalunya, que estu-
dia la repercussió en
la vista de les hores
que passem davant de
l’ordinador.

Juan C. Viñuela

És investigador del
grup Nutren Nutrige-
nòmics de la UdL,
l’equip que ha paten-
tat una fibra de ceba
que abaixa el
colesterol.

la imatge
deldia
Les diputacions
apel·len a l’esperit
de laMancomunitat

Els quatre presidents
de les diputacions
catalanes, reunits ahir a
Lleida, van apel·lar a
l’esperit de la
Mancomunitat del 1914
per aconseguir les
aspiracions polítiques
del poble català.

ÒSCAR MIRÓN

Aixònomésha fet que començar

Però, com també

assenyala la

història, les

victòries finals les

guanyen els més

perseverants

José Serrano
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