
15COMARQUES
SEGRE

Divendres, 4 de gener del 2013

❘ EL POAL ❘ L’alcalde del Poal, Ra-
fel Panadés, va denunciar ahir
davant dels Mossos d’Esquadra
que les finques propietat de Nu-
fri a la localitat veïna del Palau
d’Anglesola, on hi va haver un
incendi de biomassa el passat
25 de desembre, continuen acu-
mulant aquest material sense
permís un any després que el
mateix ajuntament del Poal de-
nunciés aquesta irregularitat
davant de la Guàrdia Civil.

Mentre els Mossos d’Esqua-
dra investiguen si el foc, en ter-
renys on l’empresa preveu cons-
truir la polèmica planta de bi-
omassa, va ser intencionat, Pa-
nadés ha reclamat que també
s’investigui “per què continua
en actiu una activitat il·legal un
any després de la denúncia al
gener del 2012”. “Ni l’ajunta-
ment del Palau ni el departa-
ment deTerritori i Sostenibili-

El Poal denuncia un anydeprovisió
sense llicència de biomassa al Palau
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Imatge d’arxiu de l’incendi del passat 25 de desembre.

tat hi han actuat”, va afegir Pa-
nadés. El primer edil va recor-
dar que aquesta activitat no dis-
posa de pla de prevenció d’in-
cendis“com fixa la normativa”.

Finalment, va explicar que, per
extingir l’incendi, els bombers
van haver de recórrer a l’aigua
del subministrament de boca
del Poal.

❘ LLEIDA ❘ El president de la Di-
putació de Lleida, Joan Re-
ñé, es va mostrar ahir rotun-
dament en contra de la re-
ducció del vint per cent dels
més de 68.000 regidors que
hi ha als ajuntaments espa-
nyols, com negocien el PP i
el PSOE en el marc de la re-
forma de l’Administració lo-
cal.

A Lleida, suposaria la su-
pressió d’uns 400 regidors
dels més de 1.700 que tenen
els 231 ajuntaments.

Segons el president de la
Diputació, “un estudi d’ex-
perts de la Universitat de
Lleida diu que el pretès mo-
tiu d’estalviar no és real, per-

què, en el cas de Lleida,
molts regidors de petites
poblacions no només no co-
bren, sinó que el que fan és
oferir molts serveis a la co-
munitat”.

Per la seua part, la Gene-
ralitat va avançar ahir que re-
butja aquesta supressió.

L’eliminació d’un vint per
cent dels regidors que nego-
cien el PP i el PSOE s’em-
marca en la reforma de l’Ad-
ministració local. Entre les
qüestions que es plantegen
hi ha donar més poder als in-
terventors per vetar resolu-
cions polítiques que puguin
ser il·legals o fixar el límit de
sou dels alcaldes.

Reñé rebutja la supressió
de regidors que
negocien el PP i el PSOE
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Alcanó retira el nomdel
rei d’un dels seus carrers
L’ajuntament l’anomenarà de les Escoles a petició de veïns ||
Un delsmés de 140 consistoris a favor de la independència
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El carrer Joan Carles I d’Alcanó passarà a anomenar-se carrer de les Escoles.
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❘ LLEIDA ❘ El carrer Joan Carles I
d’Alcanó canviarà el nom pel
de carrer de les Escoles.Així ho
ha acordat l’ajuntament, en res-
posta a una petició de veïns, se-
gons va explicar l’alcalde, Se-
bastià Ricart (Independents per
Alcanó-Progrés Municipal).
L’acord, del 12 de desembre,
ha iniciat un període d’exposi-
ció pública abans de l’aprova-
ció definitiva. “És una petició
veïnal que es va desestimar en

l’anterior mandat i que ara hem
aprovat”, va explicar el primer
edil, que va assenyalar que tant
veïns com regidors van consi-
derar “adequada” aquesta pro-
posta, tot i que va puntualitzar
que “cadascú té les seues ra-
ons”.

“A títol personal”, va afir-
mar l’alcalde,“crec que és equi-
parable a retirar símbols fran-
quistes”.“Va ser Franco qui va
disposar que el rei el succeís”,
va argumentar. Per la seua part,

RamonAragonés, regidor al go-
vern, va apuntar que el motiu
de canviar el nom d’aquesta via
és que ja se la coneix popular-
ment com el carrer de les Esco-
les. El consistori està format per
persones de diferents ideologi-
es que es van presentar a les
eleccions en una única llista es-
collida a través de primàries.

Alcanó és un dels més de 140
municipis lleidatans integrants
de l’Associació de Municipis
per la Independència.
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