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La nova executiva entrant del partit a Lleida amb membres de l’executiva nacional d’ERC.

ERC

REDACCIÓ
❘ SANT MARTÍ DE MALDÀ ❘ Els prop de 
200 militants que ahir van assis-
tir al congrés de renovació dels 
càrrecs de l’executiva regional 
de la Federació de Lleida d’Es-
querra Republicana celebrada a 
Sant Martí de Maldà van donar 
el seu suport, pràcticament unà-
nime, a la candidatura encap-
çalada per Miquel Serra, com a 
president, i Montserrat Fornells 
com a secretària general.

Els dos candidats, que es re-

llevaran en els càrrecs a partir 
del 2022, van presentar una llis-
ta formada per dos militants de 
cada comarca del pla (Pla, Ur-
gell, Noguera, Segrià, Segar-
ra i les Garrigues) i dos més en 
representació de la secció lo-
cal de Lleida pel seu volum de 
militants; totalment paritària, 
com exigeixen els estatuts de 
la formació política aprovats el 
21 de desembre passat al Con-
grés Nacional que va tenir lloc 
a Barcelona. L’exalcalde d’Al-

carràs i l’alcaldessa de Vilanova 
de l’Aguda formaven una candi-
datura única per rellevar el fins 
ara president i alcalde de Torre-
lameu, Carles Comes, que no es 
presentava als comicis i que ha 
estat al capdavant de l’organis-
me des del 2012 (vegeu SEGRE 
del 18 de gener).

Projecte
Més Ponent, més país, su-

mem pel territori és el nom 
d’aquest nou projecte polític 

Serra i Fornells prenen les regnes 
d’Esquerra al pla de Lleida
L’exalcalde d’Alcarràs serà el president fins al 2022, any en què el rellevarà l’alcaldessa 
de Vilanova de l’Aguda || Candidatura única votada ahir per la militància

POLÍTICA PARTITS

que el mateix Serra va qualifi-
car d’“encertat” en “un moment 
complicat en què és més neces-
sari que mai que unim esforços 
per continuar enfortint el pro-
jecte que ens porti a la república 
catalana”.

Per la seua part, l’alcaldessa 
de Vilanova de l’Aguda i dipu-
tada la Parlament, Montse For-
nells, va manifestar que “la nos-
tra manera de portar les regnes 
de la Federació Regional d’ERC 
serà de forma conjunta, partici-
pativa, transparent”. La nova 
executiva està també integrada 
per Ferran de Noguera, Kevin 
Bruque, Engelbert Montalà, 
Alba Balcells, Inés Granollers, 
Joan Santacana, Salvador No-
guera, Verònica Carulla, Mont-
se Bergés, Bernat Solé i Elena 
Garay.

Elecció al Pirineu
D’altra banda, l’exalcalde de 

Castell de Mur, Josep Castells, 
es va imposar a les eleccions 
de la federació d’ERC a l’Alt 
Pirineu i Aran. La seua candi-
datura, de la qual formen part 
l’exsenadora Anna Azamar, i la 
segona tinenta alcalde de la Seu, 
Marian Lamolla, va rebre 73 
vots. Va guanyar l’encapçalada 
per l’alcaldessa d’Oliana, Car-
me Lostao, en la qual hi havia 
la delegada de la Generalitat al 
Pirineu, Rosa Amorós, que va 
rebre un total de 28 vots.

L’Arxiu de 
Lleida rep el 
Fons Riudor

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ La besnéta de Joan 
Riudor Grifols, Noemí Riu-
dor, ha entregat a l’Arxiu 
Municipal de Lleida el fons 
empresarial de la serradora 
que va fundar el seu avant-
passat el 1933, un dels pocs 
llegats empresarials de Po-
nent dipositats en un arxiu 
per a la seua conservació i 
estudi. Noemí Riudor va fir-
mar la setmana passada amb 
la Paeria aquesta donació, 
que passa a mans dels tèc-
nics. Conté documentació 
des del moment de la funda-
ció de la serradora i de tota 
la seua activitat.

Inversió de prop 
de 200.000 € en 
obres a Alt Àneu

INFRAESTRUCTURES

❘  ALT ÀN EU ❘  L’ajuntament 
d’Alt Àneu invertirà més de 
188.000 euros en obres. Es 
tracta d’uns treballs de la mi-
llora i senyalització urbana i 
d’informació dels nuclis del 
municipi, que costarà 47.300 
euros; i la reforma de la cap-
tació de Fontaigua, així com 
la conducció als dipòsits mu-
nicipals, que costarà més de 
48.400 euros. 

La renovació de la captació 
d’aigua d’Alòs costarà 83.900 
euros i l’automatització dels 
dipòsits del nucli de Son, 
9.200 euros.

ENTITATS MEDI AMBIENT
AMADO FORROLLA

Famílies lleidatanes fan una plantada d’arbres al Turó de Gardeny
❘ LLEIDA ❘ Famílies lleidatanes van 
participar ahir en una plantada 
d’arbres al Turó de Gardeny, 
en una convocatòria conjunta 
de l’entitat Llavors de Vincle 

i l’ONG Osmon (Organizació 
Social pel Món). 

Les entitats van animar les 
famílies a participar en la ini-
ciativa per reforestar un espai 

únic de la ciutat. Els més pe-
tits van ser els més actius en 
la plantada. Els participants 
podien reservar tants arbres 
com volguessin.

Frenos Iruña adquireix la 
lleidatana Wrakynson, que 
ja li subministrava cautxú

ECONOMIA EMPRESA

❘ LLEIDA ❘ L’empresa lleidatana 
Wrakynson, que es dedica a 
la producció de cautxú, ha es-
tat comprada per la navarresa 
Frenos Iruña, segons va publi-
car ahir Diario de Navarra. 
Wrakynson, una empresa fami-
liar que compta amb una quin-
zena de treballadors i factura 
al voltant d’un milió d’euros a 
l’any, ja destinava el 10% de la 
producció per proveir Frenos 
Iruña de peces de cautxú, que 
són element fonamental per al 
muntatge dels sistemes de frena-
da. Segons aquest mitjà, l’ope-
ració es va tancar després que, 
en els últims mesos, la compa-
nyia establerta a la capital del 
Segrià travessés “problemes 
de successió empresarial”. “La 
nostra estratègia en aquesta em-
presa catalana és desenvolupar 

la part del primer equip i buscar 
col·laboradors per al món del 
recanvi”, va explicar Francis-
co Ceberio, director general de 
Frenos Iruña. I és que el 90% 
dels productes fabricats per 
Wrakynson es venen a empre-

ses de recanvis. Amb aquesta 
operació, Frenos Iruña ja suma 
135 treballadors en plantilla. 
La majoria, 90, són a Navarra, 
15 a Lleida i 30 a la planta que 
té a l’Índia.

EN DETALL

Wrakynson factura 1 milió 
d’euros a l’any, ocupa 15 
persones i els recanvis són 
el seu principal negoci


