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La candidatura de los Juegos del
Pirineu ya tiene el aval o&mpico
..- El COE 'bendice' el acuerdo
técnico que define el reparto
de las disciplinas deportivas

Catalunya ve esta propuesta
como la "más competitiva" y
Aragón aún muestra recelos

..- El Alt Pirineu y Aran exige
que las pruebas se repartan
entre todas sus comarcas
COMARQUES 1PÁG.14

Seros habilita
un almacén
como parque
de bomberos
provisional
Los bomberos se trasladarán a
esta nave de 645 metros cuadrados a la espera de que se
construya un parque definitivo, que confían que pueda ser
realidad durante el año 2023.
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La Paeria reabre
las 342 .fuentes
que cerró en los
días de invierno
LOCAL 1PÁG.S

~- esmantelan

el peaje de
oses, el último de Ll_J·L~~~:....

FOTO: Tony Alcántara 1 Los operarios de_l Ministerio de Transportes comenzaron ayer a desmontar el último peaje de la AP-2 COMARQUES 1PÁG.16

El litro de combustible
será 20·céntimos más
barato el 1 de abril

Un camión de
carga se lleva
parte del techo
de la estación
de autobuses
El vehículo realizaba tareas de
rehab1litac1ón en el interior de
la estación recientemente recuperada por la Paeria y quedó enganchado en el acceso a causa
de su altura.
LOCAL 1 PÁG.9

El profesorado
espera para hoy
y mañana una
huelga "masiva"

El presidente del ·Gobierno, Pedro
Sánchez, anuncia esta rebaja para
toda la población para atajar el alza de los precios. En paralelo también limita el coste de los alquileres y sube la renta mínima.
FO 0: EFE 1 Sánchez también
amplía el bono eléctrico social
FOTO: Tony Alcántara 1Los destrozos eran evidentes ayer en la estación
·- --·------·----- --
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El COE oficialitza l'acord tecnic
entre Catalunya i 1'Aragó per
als Jocs Olímpics d'Hivern 2030
La Generalitat !'avala i diu que és "la proposta més competitiva''
mentre que el govetn aragones esta estudiant si hi ha ''equilibri"
Lleida
ACN
El Comite Olímpic Espanyol (COE)
va oficialitzar ahir l'acord tecnic
entre Catalunya i Aragó sobre la
distribució de disciplines de cara
als Jocs d'hivern 2030. El president de la Generalitat, Pere Araganes, i la consellera de la Presidencia, Laura Vilagra, van rebre
una carta del COE que comunica
la proposta de distribució de proves "presentada, debatuda i acordada". La carta també esta previst
que arribi al govern de I'Aragó i al
govern espanyol. El següent pas
és que els respectius governs donin el seu aval política la proposta que s'ha treballat a la ~omissió
tecnica durant sis sessions i que
coordina el president del COE,
Alejandro Blanco. El govern araganes fins ara ha negat que s'hagi
arnbat a un acord tecnic.
La coordinadora de la candidatura per als Jocs d'hivern 2030
nomenada pel Govern, Monica
Bosch, va defensar que "l'acord
tecnic" sobre la distribució de
les disciplines esportives és "la
proposta més competitiva per
presentar al Comite Olímpic Internacional". Així ho va dir en declaracions als periodistes després
que el Comite Olímpic Espanyol
(COE) hagi oficialitzat l'acord tecnic comunicant-lo al govern catala, a l'espanyol i a l'aragones.
Bosch ha explicat que s'utilitzaran
les instaHacions existents i !'actual domrni esquiable, sense ampliar-lo. A partir d'ara el "repte", segons va dir; sera treballar amb el
territori per redactar el projecte i
donar resposta a les seves necessitats.
Després de sis reunions de la
comissió tecnics, formada per
representants del govern catala,
l'espanyol, I'Aragones i sota la coordinació del president del COE,
Alejandro Blanco, s'ha arribat a
un acord sobre la distribució de
les proves olímpiques. Segons
aquest acord, a Catalunya es fara l'esquí alpí, descens i eslalom

L'Alt Pirineu
pressiona per
fer proves·
a totes les
comarques
Els presidents de I'Ait Pirineu
i la síndica d'Aran faran "pressió" a la Generalitat perque
totes les comarques es reparteixin
"equitativament"
les proves deis JJOO d'hivern
2030, en cas que hi hagi candidatura i guanyi. Així ho va
explicar a I'ACN el president
del Pallars Sobira, Caries lsús,
després de la reunió de presidencies de la veguería que
es fa una vegada al mes i
que aquest dilluns es va fer a
I'Aran. lsús va dir que el president Pe re Aragoneses va connectar telematicament a la
reunió per explicar l'acord per
organitzar conjuntament els
jocs amb I'Aragó.

FOTO: ACN/ lmatge d'arxiu de la conferencia a favor deis JJOO amb representants d'ajuntaments i consells
(La Molina-Masella), Snowboard
i Freestyle (Baqueira Beret) i podría ser que !'esquí de muntanya
s'adjudiqués a Boí Taüll tot i que
encara no s'ha pres una decisió
definitiva. A més l'hoquei gel es
disputara a Barcelona i un deis
pavellons que té més números
per acollir aquesta especialitat és
el Sant Jordi. De fet, es necessitarien dos pavellons, un de gran i un
altre de més petit. 1perles característiques que es requereixen, el
Pala u Sant Jordi és la primera opció.
A I'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons,
patinatge artístic i patinatge de
velocitat curta i llarga. Concretament, Saragossa acollira el patinatge artístic i el cúrling es faria

des de Jaca. Amb aquest repartiment, el Govern calcula que Catalunya acolliria uns 2.600 esportistes, incloent entrenadors. I I'Aragó
en rebria uns 2.100 aproximadament.
D'altra banda, la comissió tfknica ha arribat a la conclusió que
altres disciplines com els salts
d'esquí s'han de celebrar en un
altre país i una de les opcions és
Sarajevo ja que compta amb les
infraestructures necessaries com
trampolins i només s'haurien d'actualitzar. Un altre objectiu del Govern és poder incloure en la candidatura esports que de moment
no són olímpics. De moment, no
volen concretar i es limiten a dir
que es tractaria de disciplines relacionades no només amb la neu

sinó també amb la muntanya.
D'altra banda, el Govern d'Aragó esta avaluant si hi ha "equilibri" amb Catalunya en la proposta tecnica pera la candidatura als
Jocs Olímpics d'Hivern 2030 que
va comunicar aquest dilluns per
carta el Comite Olímpic Espanyol
(COE), en ser la "condició" tonamental per a sumar-s'hi. Així ho
va afirmar el conseller d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó, Felipe Faci, que va confirmar que el
president d'Aragó Javier Lambán
va rebre aquest dilluns la carta del
Comite Olímpic Espanyol (COE)
amb una distribució de proves
per a la candidatura deis jocs. En
aquest sentit, va insistir, que la
condició d'Aragó és participar "en
peu d'igualtat".

Convoquen una
manifestació en
contra deis Jocs
ellS de maig
La Plataforma Stop JJOO ha
convocat "una manifestació
de país" pel dia 15 de maig a
Puigcerda. Sola el lema 'Per
un Pirineu Vi u, Stop Jocs' voten reunir a la capital de la
Cerdanya el maxim nombre
de persones per fer sentir la
seva veu. La Plataforma ja
compta amb el suport de 'No
al transvasament', 'Zero Port'
o Unió de Pagesos. Bernat
Lavaquiol, un deis portaveus
de la Plataforma, ha dit que
també confien comptar amb
plataformes d'Aragó.
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Endesa cedeix a Espot
quatre trams d' accés
al Pare d 'Aigüestortes
Amb el pasa la gestió municipal se'n
podra afavorir els seus usos turístics
Espot
•
REDACCIO

Endesa ha cedit a I'Ajuntament
d' Espot, al Pallars Sobira, quatre
trams de carretera d'accés al Pare
Natural d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. La donació, gratu'ita
i duta a terme mitjanc;ant un conveni de col·laboració, permetra
ampliar la xarxa d'infraestructures del municipi per tal de prestar serveis i usos turístics, tant a
la seva població com a qui visiti
aquest entorn d'interes paisatgístic. Aquesta és una petició que va
fer l'alcalde, Josep Maria Sebastia
Canal, a la Companyia amb lavoluntat que la col·laboració entre
totes dues parts pugui anar més
enlla de la signatura d'aquest
acord.
Així, a partir d'ara, tretze quilometres de xarxa viaria -amb una
superficie total de gairebé 48.000
m2- passaran a formar part de
la gestió municipal, en tant que
ja eren de lliure accés i d'ús públic. La utilització de les carreteres per a l'explotació de les ins-
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Convoquen els ajuts IRB
Lleida per a estudiants de
batxillerat d'aquest 2022
l'lnstitut de Recerca Biomedica
de Lleida (IRBLieida) ha convocat de nou per aquest 2022 els
Ajuts IRBLieida per a estudiants
de batxillerat, amb la col-laboració de l'lnstitut de Ciencies
de I'Educació de la Universitat
de Lleida (UdL). Es tracta d'un
programa d'ajuts destinat a estudiants de batxillerat de primer
curs en la modalitat de Ciencies
i Tecnología, relacionada amb
les ciencies de la vida i la salut.
El programa proporcionara als i
les més joves l'oportunitat d'entrar en contacte amb el món de
la recerca biomedica per despertar i fomentar vocacions investigadores peral futur. La convocatoria és possible grades a la

Hi haura
un total de
.
s1s persones
becades
coHaboració de la Fundació "la
Caixa", a través de CaixaBank,
que disposa d'una xarxa d'oficines que permet detectar les
necessitats socials i canalitzar
els ajuts. Les sis persones becades gaudiran d'un ajut, que consistira en una dotació economica de 200 euros, i l'estada d'un
mes a I'IRBLieida.

La Seu d'Urgell reprén el
cicle 'Parlem de formatge'
amb actes de divulgació
FOTO: Endesa/ És una petició que va fer l'alcalde a la companyia

tal-lacions hidrauliques ubicades
en aquells paratges naturals ja no
sera necessaria per a ús exclusiu
de la Companyia. Tot i trobar-se
en bon estat, el consistori les condicionara i restaurara amb finalitats socials, turístiques i de promeció de l'espai, amb l'objectiu
de desenvolupar economicament

la zona i la comarca. Aquesta no
és la primera acció d'aquestes
característiques que Endesa fa al
Pallars Sobira. A la comarca, i en
aquest mateix entorn, Endesa va
cedir per a la seva explotació, per
exemple, el refugi de L~ Colomina
a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

l'Espai Ermengol de la Seu d'Urgell repren el cicle divulgatiu
'Parlem de formatge' amb un
seguit d'activitats de divulgació, presentació de llibres, taules rodones, xerrades d'experts,
maridatges, tastos guiats i tallers d'elaboració de formatges,
adrec;ades a diferents públics,
en diferents espais, i la majora d'elles, gratu'ites. La primera
proposta dei'Parlem de format-

ge 2022' tindra lloc aquest proxim dimecres 30 de marc; amb
la presentació del !libre 'Formatgeries artesanes de Catalunya. Rutes per 93 obradors', de
Ramon Roset. l'acte s'iniciara a
les vuit del vespre a les mateixes
instal-lacions d'aquest · equipament museístic de la capital alturgellenca. l'entrada és lliure. El
cicle seguira dissabte 9 d'abril, a
les 16.00 hores.

La caminada Carenes exigeix millores
de les vies del Jussa i la Ribagor~a
El diputat Marc Baró; f'alcafdessa
de Tremp, Maria Pilar Cases; l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, i el regidor d'Esports de I'Ajuntament de Tremp,
Francesc Castells, van participar
ahir en fa presentació de la Caminada de Carenes 2022, 12a
Marxa El Pont de Suert a Tremp,
que se celebrara el 9 d'abril, organitzada pefs ajuntaments del
Pont de Suert i Tremp i la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya, i que forma part del
Circuit Catala de Caminades de
Resistencia.
Marc Baró va fer referencia a
les vi es de comunicació que hi ha
entre les dues comarques, l'Aita
Ribagorc;a i el Pallars Jussa. "Amb
aquesta activitat promocionem
l' habit de fes caminades, ter esport a la natura i potenc1ar la sa-

FOTO: UGf/ El sindicat busca apropar-se als seus delegats territorials

FOTO: Diputado La Diputació va acollir la presentació de l'acte

Assemblea de la UGT a
Tórrega per la reforma laboral

lut, i ens fa agafar una perspectiva real de com són les vies de
comunicació de I'Ait Pirineu. Per
anar d'una comarca a una altra,

la UGT-Terres de Lleida va celebrar ahir una nova assemblea
informativa a·mb delegats i delegades per informar-los de primera ma sobre els canvis en la

hem de fer grans distancies". Per
aixo, va reclamar "unes comunicacions dignes com hauria de ser
I'Eix Pirinenc i fa N-260".

reforma laboral. En aquesta ocasió, la sessió es va fer a Tarrega i
hi va participar una trentena de
persones. El sindicat busca apropar-se als seus delegats.

