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EDITORIAL

Més temps per al pacte olímpic
ximitat de les autonòmiques a l'Aragó no haurien de
ser un impediment per arribar a un acord que posi
el Pirineu al mapa mundial dels esports d'hivern.
Les comarques de muntanya de Lleida i Aran han
progressat molt gràcies a la consolidació del turisme i el fre a la seua despoblació és evident. A més,
la pandèmia ha reforçat els valors de tranquil·litat
i entorn natural d'aquestes poblacions. És evident
que el turisme, de neu, i de qualsevol altre, només
és una pota del progrés sostenible que reclamen
aquestes comarques i que les inversions també han
d'arribar a l'agroramaderia i les seues indústries
complementàries i que l'aposta digital ha de comportar un desenvolupament integral, però Lleida i
Aran no han de deixar passar de llarg aquesta oportunitat, com tampoc l'hauria de menysprear Aragó,
amb problemàtiques de muntanya molt semblants
a les de les comarques lleidatanes. Blanca, que ja
no ha fixat avui com a límit per arribar a un acord,

Alejandro Blanca, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), va parlar clar ahir a RACl i va culpar
directament el president de la Diputació General
d'Aragó, Javier Lamban, d'haver trencat l'acord tècnic al qual havien arribat les delegacions del mateix
Govern central, del català i de l'aragonès. Blanca
va anar fins 1 tot un pas més enllà i va afirmar que
el repartiment d'especialitats en cada complex del
Pirineu havia estat una proposta de la part d'Aragó.
Va seguir, en aquesta línia, reiterant que si el que
pretén Lamban és fer una candidatura política i no
esportiva, s'equivoca totalment. A més, va insistir
que ha de ser una proposta conjunta del Pirineu i
que aposta perquè el nom de Barcelona, pel seu pes
i valor internacional, hauria de figurar al nom final
de la candidatura. Compartim amb el màxim dirigent del COE que uns Jocs Olímpics s'han d'allunyar al màxim possible del soroll de la política i que
ni les legítimes aspiracions de Catalunya ni la pro-

creu que s'imposarà el sentit comú i des de Lleida
esperem que aquest nou repartiment no vagi sota
cap concepte en detriment de les proves previstes a
Baqueira i Boí Taüll, complexos de primer ordre a
nivell mundial, ni les d'exhibicions complementàries del Pallars.

Els perills del riu
El bany no està prohibit, de forma general, en rius i
pantans de Catalunya, com no ho està al mar, si no
hi ha un rètol específic que així ho indica, però és
evident que els perills fluvials són més grans que
els de les piscines, ja que tant els corrents com els
remolins poden arrossegar els banyistes, així com
patir danys per residus i obstacles no visibles. La
mort del jove de Balaguer visibilitza una vegada
més el perill que comporten aquestes aigües.
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PERE AYGUADE
DEL QUE SEMBLA I EL QUE ES
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«Si jo fos Puigdemont, em presentaria a
Sanxenxo amb un veler a participar en la
mateixa regata que Joan Carles 1.))

(

r.

rra

«El Govern no
té res a dir del
retorn del rei.
Nornés faltaria
que un espanyol
no pugui tornar
al seu país!»

Plana @mariplan
«La reina Sofia aprofita per viatjar"a títol
privat" a Miami durant els dies que Joan
Carles I serà a Espanya. Si aquesta dona
parlés, faríem més feina que amb les escoltes
del Villarejo.»

Jon lnarritu @Jonlnarritu
«El Bribón torna a navegar.»
Roser @roser
«Si seguim així, a l'Aplec els cargols es faran
sols i no farà falta ni encendre el foc.»
Regina72 ~
«Oh, sorpresa! Ada Colau es presentarà a les
eleccions novament. Sort que el codi ètic
només permet dos mandats!»

Secretària general
del Partit Popular
i..........

EL MÉS LLEGIT A SEGRE.COM

Mor ofegat a
Balaguer al socórrer
la seua sogra al riu

Aran cobrarà un
peatge de Seuros en
paratges naturals

I Un jove de 19 anys de

I L'anunci del Conselh Ge-

Balaguer va morir dimecres ofegat després de
ser arrossegat pel corrent
al llançar-se al riu per auxiliar la seua sogra.
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Onada de calor i pols
africana tot el
cap de setmana

nerau d'Aran sobre el fet
que cobrarà 5 euros per
accedir a alguns paratges
naturals, una de les notícies més llegides ahir.

L'aventura de la vida (1)
M'AGRADARÀ EXPLInous infectats, de forma
CAR-LOS una història
que aquests expressai una preocupació que
ven la malaltia de foramarga la vida de molts
ma molt més lleu. Com
és normal, el risc i els
professionals de la salut.
Avui quasi ningú parla
accidents eren sovintejats, ja que en algunes
de la verola, si no és per
algunes formes modifiocasions la inoculació
provoçava un contagi
cades i molt patògenes
de l'arsenal de guerra bii, per tant, un brot en
ològica. La verola fou el La verola fou el
la població. Era el mal
major desastre de la hu- major desastre
menor. Uns anys desmanitat. Durant segles
prés, l'Edward Jenner
era el flagell de societats de la humanitat.
descobrí que es podia
senceres. En moltes fa- Durant segles
augmentar la seguretat
mílies causava el dolor
del mètode utilitzant les
pústules de les vaques
més bèstia a l'obligar a era el flagell de
que havien passat la mamolts pares a sobreviu- societats senceres
re a tots els seus fills. El
laltia. L'Edward es va
menor problema per als
·························-·· ························· adonar que les vaqueres
supervivents eren les marques cicatri- que munyien no la patien. Vist el fet,
cia ls de les pústules, que desfigurant hi va veure l'oportunitat. S'adonaran
impedien més d'un casament de conve- fàcilment' d'on ve el nom de vacuna i
niència. Les seqüeles, molt més greus, podem afirmar que era un subproducte
ceguera, pèrdua de dentició, entre al- de les vaques. Coincidiran amb mi que
tres, condemnaven a la misèria més calia ser valent per defensar una idea
absoluta. A principis del segle XVIII com aquesta o estar molt desesperat
una anglesa, la Sra. Mary Wortley va per deixar-se inocular en una ferida
introduir la inoculació en una incisió a una crosta de vaca. Tot i això, el mètola pell, de les crostes de persones que de es va popularitzar i salvant milions
havien patit la malaltia. Dic que ho va de vides es va estendre per tot el món.
introduir i popularitzar a Europa, per En aquells temps, com en els actuals,
cert amb moltes i diverses reticències, hi havia qui regalava i regala la seva
perquè això era des de feia centenars ciència, mentre que altres utilitzaren i
d'anys normal en la medicina oriental. utilitzen la necessitat per enriquir-se i
Era una forma rudimentària de pre- estafar. La història continuarà en una
venir i evitar el mal major. Protegia nova aventura de la vida.
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LLEIDA I

SANITAT HOSPITALS

SALUT SINDICATS

Lleida guanyarà vuit llits
per a padents semicrítics

Places MIR de metge
de família, relegades tot
i el nou plus salarial

Unificació del servei de tots els hospitals lleidatans

I BARCELONA I El sindicat Metges
de Catalunya (MC) veu "imprescindible" dotar de més
prestigi la medicina familiar i comunitària i va reclamar ahir al Govern millors
condicions de treball per als
professionals, tant a nivell
retributiu com de confort i
benestar per atreure el talent jove. Amb motiu del Dia
Mundial del Metge de Família, el sindicat va animar
els professionals a treballar
conjuntament per "reflotar"
l'especialitat. "El desprestigi que arrossega la medicina de família es reflecteix en
l'elecció de l'especialitat per
part dels joves", va criticar i

M.MARQUtS

I LLEIDA I El departament de Salut

posarà en marxa als hospitals
de Lleida i del Pirineu un ambiciós projecte que unificarà les
Unitats de Crítics (de l'Arnau
de Vilanova i Santa Maria) i les
de Semicrítics (dels hospitals
de Tremp, la Seu i Vielha) per
treballar de forma conjunta i
oferir un millor servei a la ciutadania. A més, amb el pla, que
tardarà uns mesos a posar-seen
marxa, es crearà una unitat de
semi crítics a la sisena planta de
l'Arnau amb vuit llits i que pot
convertir-se en una UCI.
Segons va explicar el cap del
Servei de l'UCI de l'Arnau i director clínic de crítics de la regió
sanitària de Lleida, Jesús Caballero, "tindrem una tecnologia
punta per veure com estan els
pacients greus del Pirineu per
avaluar si és necessari el seu
trasllat a Lleida o no, ja que ara
ens comunicàvem per telèfon".
Un pacient crític és aquell
que està intubat, sedat o inestable, mentre que un semicrític no arriba a aquesta situació
però podria fer-ho. D'aquesta
manera, Caballero va dir que
es poden evitar trasllats o, al
contrari, que n'hi hagi més al
tenir aquests pacients monitorats al moment. Va afegir que
tot es farà en coordinació amb
el SEM, que fa els trasllats en
helicòpter. De fet, va afirmar
que està previst que l'Arnau tingui un heliport propi per evitar
utilitzar el dels Bombers.

Caballero va presentar dimecres passat el nou projecte.

va exposar que queden 233
places vacants de MIR de les
370 que s'han ofert malgratl'incentiu de 9.000 euros més
a l'any. A Lleida, ahir en quedaven quinze de lliures de
setze que s'oferien.
Metges de Catalunya va
criticar les "deficients condicions laborals i retributives" de l'especialitat, a més
de la sobrecàrrega assistencial, la burocràcia i l'estrès
que pateix el personal. A
més, considera que el pla
d'enfortiment de l'Atenció
Primària "no aborda els problemes que afecten directament l'assistència" i aposta
per incorporar nous perfils.

Caballero va recordar que a
l'Arnau hi ba 22 llits d'UCI i al
Santa Maria vuit i que es vol
dotar de vuit llits més l'Arnau
per a pacients semicrítics. "Són
aquells que necessiten més vigilància que els que estan a planta però que no és necessari que
estiguin en una UCI."

""Formar, captar i retenir talent"
D'altra banda, va dir que necessiten quatre metges intensivistes i que a partir del2023 hi
haurà una tercera plaça de MIR
d'Intensiu. "Un altre dels objectius és formar, captar i retenir
talent i per aconseguir-ho hem
de comptar amb una arquitectura adequada, un equipament
específic, experts i més coordinació entre els centres", va
concloure.

16

UNIVERSITAT GUARDONS

Alba Bonet i Silvi a Pérez amb els seus respectius guardons.

Premi a un projecte per renovar
la coberta del parc de Gardeny
I LLEIDA I Alba Bonet, amb el seu
treball de final de grau sobre
la rehabilitació de les cobertes
enjardinades del Parc Científic
de Gardeny, ha estat la guanyadora del XII Premi Edifica del
Col·legi d'Arquitectura Tècnica,
en coHaboració amb l'Escola

Politècnica de la Universitat de
Lleida (UdL) i el patrocini de la
mútua MUSAAT.
El jurat també ba atorgat un
accèssit a l'alumna Silvia Pérez
pel seu treball sobre l'anàlisi de
costos d'un habitatge energèticament eficient.

Sortides des de la
parada ..camps EJisis
23,00 h - 23:30 h - C»..O h
00:30 h - 01:00 h - Ol~ h
Ol,oQ h - 03:00 h - 03:30 h
04,00 h - 04:30 h - 05,00 h
05:30 h - 06:00 h - 06:30 h
07:00 h - inid 5eiVei habitual

r

., ...........
...._...u.rt..u
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Ajuntament de Lleida
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OLIMPISME JOCS OLfMPICS D'HIVERN DEL 2030

CICLISME

Blanco culpa Aragó de
trencar l'acord tècnic

Oldani guanya al
Giro i López es
manté líder

El president del COE diu que el pacte era el proposat pels aragonesos
AGÈNCIES

I BARCELONA¡ Alejandro Blanco,
president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), va culpar ahir
el govern d'Aragó que presideix
Javier Lamban d'haver rebutjat
l'acord tècnic que havien proposat ells mateixos i va demanar "una rntca més de marge"
per tancar un projecte conjunt,
entre Aragó i Catalunya, per a
la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. En una
entrevista a RAC1, Blanco va
explicar que va ser el mateix
equip tècnic d'Aragó el que va
proposar i va acceptar que les
proves de neu es repartissin
com establia l'acord que va rebutjar Lamban: "La proposta
del repartiment de neu la van
fer els membres del comitè tècnic d'Aragó. Així de fàcil", va
assenyalar.
Encara que no va donar
noms, va apuntar directament
al govern d'Aragó de Larnban
de trencar l'acord una vegada
s'havia arribat a un consens entre els dos equips tècnics. "Si algú pretén veure Ja candidatura
des d'un punt de vista polític,
llavors no hi ha possibilitat de
jugar. Davant del Comitè Olímpic hem d'anar amb una candidatura tècnica, no política. Si
algú vol fer una candidatura a
mida, s'ha equivocat de partit",
va afegir.
Va reconèixer que no estarà

ROLAND GARROS

Nadal, Djokovic i
Alcaraz es creuaran
abans de la final

Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, va presidir ahir la taula territorial del projecte olímpic.

a punt el projecte per a 1'1 de
juny, quan està prevista la visita
de Thomas Bach, president del
COI, per la qual cosa "ja que
no el podem tenir, espero que
aviat tinguem l'acord, prolonguem una mica aquesta data".
Va insistir que "farem el ridícul
si anem un dels dos per separat"
i que "quan la candidatura estigui preparada, es presentarà. Si

no sorn capaços d'arribar a un
acord, no anem enlloc".
Per la seua banda, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va
reclamar al COE una "solució
ràpida" per a la candidatura.
Vilagrà va reunir ahir dijous la
taula territorial del món local
sobre el projecte dels Jocs Olímpics, una reunió telemàtica que

va comptar amb la participació
de la síndica d'Aran, a banda de
representants comarcals i municipals del Pirineu. Vilagrà va
defensar que la candidatura es
basarà en criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i que s'han de prioritzar
les disciplines de neu: "Entenem que aquests són els Jocs del
Pirineu."

Anticorrupció obre una
investigació sobre
·Rubiales i Gerard Piqué
Pel contracte de la Supercopa a l'Aràbia
AGÈNCIES

considerar que la seua actuació
va perjudicar el patrimoni de
l'organisme.
Galan demanava que s'investigués si es podrien haver comès
diversos delictes de corrupció,
administració deslleial, prevaricació o suborn. L'esmentada
denúncia, posteriorment ampliada, assenyala que Rubiales
"va pactar amb Gerard Piqué
el cobrament d'una comissió
SUPOSATS DELICTES

La denúncia feta per una
associació de tècnincs insta
a investigar la suposada
comissió de diversos delictes

I PARfs ¡ Rafael Nadal debutarà a Roland Garros contra
l'australià Jordan Thompson
i es creuaria a quarts amb el
serbi Novak Djokovic, defensor del títol i número 1 del
món, segons el sorteig que
es va celebrar ahir a París.
Carlos Alcaraz és en el mateix costat del quadre i jugaria a semifinals amb Nadal o
Djok<?vic.

BÀSQUET

Els Warriors
derroten Dallas
amb autoritat
I SAN FRANCISCO I Empesos per
un doble doble de 21 punts i
dotze rebots de Steph Curry,
els Golden State Warriors
van vèncer per un contundent 112-87 els Dallas Mavericks, equip en el qual l'eslovè Luka Doncic va anotar
20 punts. Així, els Warriors
colpegen pr.i mer en l'obertura de les finals de la Conferència Oest.

FUTBOL TRIBUNALS

IMADRID ILa Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències d'investigació després de rebre una
denúncia presentada contra el
president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis
Rubiales, sobre la seua gestió
al capdavant de l'organisme i
en relació amb el contracte per
a la celebració de la Supercopa
d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
La denúncia, presentada fa un
mes per part del president del
Centre Nacional de Formació
d'Entrenadors de Futbol (Cenafe), Miguel Angel Galan, no
.només es dirigeix contra Rubíales, sinó també contra l'RFEF,
el jugador del Barça Gerard Piqué i la seua empresa Kosmos al

IGtNOVA IEl ciclista italià Stefano Oldani (Alpecin-Fenix)
va aconseguir la victòria en
la dotzena etapa del Giro
d'Itàlia, que va tenir la sortida a Panna i l'arribada va ser
a Gènova després de 204 quilòmetres i va ser el més fort
en la fuga de la fuga, un dia
llarg a marxa ràpida en què
el pilot principal va arribar a
més de 9 minuts, amb l'espanyol Juanpe López (Trek-Segafredo) encara líder.

FUTBOL

Míchel renova com
a tècnic del Girona
finsal2024
Luís Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol.

multimilionària pel trasllat de Ja
Supercopa d'Espanya a l'Aràbia
Saudita" i afegeix que el president de l'RFEF "va pressionar
les autoritats de Riad perquè
abonessin al jugador del Barcelona fins a 24 milions d'euros
per disputar el torneig en aquest
país i va intentar després ocultar
la participació del futbolista en
el contracte".
La Federació Espanyola ha

decidit personar-se davant de la
Fiscalia Anticorrupció per posar-se "a la seua disposició" a la
recerca d'oferir "transparència"
i de "col·laborar amb la justícia",
segons un comunicat. També el
president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David
Aganzo, va demanar al Consell
Superior d'Esports (CSD) l'obertura d'un expedient disciplinari
a Rubiales.

I GIRONA I Míchel Sanchez i
el Girona h an arribat a un
acord per renovar la seua
vinculació fins al2024 "independentment de la categoria
en què militi l'equip la temporada vinent", va anunciar
el club. La renovació arriba
a falta de dos partits per al
final de la temporada, la primera del madrileny a Montilivi, i el Girona lluita per
disputar el seu tercer play-off
d'ascens seguit, el sisè de la
seua història.
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SOCIETAT

OBITUARI MÚSICA

PROMOCIÓ TURISME

El compositor Vangelis mor
als setanta-nou anys a París
Creador de bandes sonores de pel·lícules com 'Carros de foc' i
~ rllade Runner' li
~ r el recursor de a musica elec ronica
AGÈNCIES

I PAR fs I El compositor grec Van-

gelis, famós per les bandes sonores de films llegendaris com
Blade Runner (1982) i Cha nots of f ire (Ca rros de foc,
1981), va morir en un hospital
parisenc als 79 anys, segons
van informar mitjans locals,
que no van precisar les causes de la mort. Considerat un
nc-ls pares de la música de base
efect rònica, Vangelis, que pel
que sembla va perdre la vida
dimarts passat, també va compondre l' himne del Mundial
de futbol del 2002, la banda
sonoradelapel-licula 1492: La
conquista del paraíso (1992) i
la banda sonora de Lunas de
hiel, de Roman Polanski, l'any
1993.
El compositor, que rarament
concedia entrevistes, va ser un
precursor de la música electrònica i experimental, amb
:..,..:Jcupació de sintetitzadors i
instruments de vent per aportar a les seues obres una aura

Evangelos Papathanassíou.

misteriosa i inquietant. En la
seua dilatada carrera de cinquanta anys, també va firmar
nombrosos àlbums d'estudi.
Quan Vangelis va començar
a crear les seues primeres partitures, no existia encara l'etiqueta de música new age, tot i
que aquest no sempre va ser el
marc exacte per al seu treball.
Al seu catàleg d'àlbums hi ha

també obres electroacústiques
com Hypothesis o Earth. Es
va erigir en un dels gegants de
la música de sintetitzador dels
anys 70, un tòtem fonamental
d'una generació de músics de la
qual formen part també altres
autors com Jean-Michel Jarre
i Klaus Schulze, que també va
morir fa tot just un mes.
Als setanta i els vuitanta,
Vangelis va compondre bandes
sonores per a telefilms i pel·lícules europees del circuit experimental com La fête sauvage, L'apocalypse des animaux
o Antarctica. Va combinar
aquests treballs amb àlbums
d'estudi plantejats com a poemes simfònics amb textura
electrònica, com Albedo 0.39
i el solemne Heaven & Hell,
on va firmar la seua primera
coHaboració amb Jon Anderson, el cantant de la banda Yes.
El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, va anunciar
la mort de Vangelis en un missatge a 1\vitter.

Els impulsors de la reobertura turística de la fàbrica.

Reobren la fàbrica de
mantes de Senterada
I SENTERADA I L'antíga fàbrica

de mantes de Senterada, que
va funcionar durant un segle
fins al1970, torna a obrir les
portes cinquanta anys després del tancament per mostrar el patrimoni industrial
i explicar l'ofici a través de
visites guiades. Els visitants
poden veure des d'un teler
del segle XVIII i un ordit únic
fins a una roda hidràulica de
fusta, de les més grans que
es conserven a Catalunya,
que servia per proporcionar
la força de les màquines.

Aquesta indústria no només
donava sortida a la llana dels
ramats del Sobirà, sinó que
també donava ocupació a
una quinzena de persones.
Ara tota aquesta història la
donen a conèixer amb visites
guiades. Angelina Vargas serà l'encarregada de les visites. Juntament amb Summar
Rasras faran demostracions
de teixir mantes amb telers
manuals. L'objectiu dels impulsors és donar a conèixer
aquest patrimoni catalogat
comaBCIL.

EFEMÈRIDES

ENSENYAMENT

LEGISLACIÓ

Commemoren els
175 anys de la
Guàrdia Civil

Linstitut de Seròs
celebra els 25 anys
de la seua creació

El PSOE planteja
castigar qui acudeixi
a prostitutes

I SERÒS I La comunitat edu-

I MADRID I El PSOE va registrar ahir al Congrés una
proposició de llei per perseguir el proxenetisme i
sancionar homes que acudeixin a la prostitució amb
multes i fins a tres anys de
presó si la persona prostituïda és menor o està en
situació de vulnerabilitat.
Tot plegat, en -el marc d'una
legislació que busca abolir
la prostitució.

\ _LEIDA I El

subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín,
acompanyat pel tinent coronel de la Comandància de la
Guàrdia Civil de Lleida, José
A ntonio Angel Gonzalo, va
pre sidir ahir l'acte de commemoració del178 aniversari
de la fundació de la Guàrdia
Civil, que es va dur a terme a
les dependències d'aquest cos
pçlicial al Secà de Sant Pere.

Un dels moments de la commemoració ahir a Lleida.

cativa de l'INS Seròs celebra aquest cap de setmana
el vint-i-cinquè aniversari.
S'han organitzat dos jornades festives per celebrar
l'efemèride. Avui està prevista una festa amb l'alumnat i professors actuals i
demà dissabte s'obrirà el
centre per mostrar vídeos,
exposicions i càpsules del
temps de cada promoció.

Ajudo ns o eg r porto t
el riure ols hospitals
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