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Lambán reclama que Sánchez 
intervingui per evitar que els 
Jocs Olímpics "descarrilin" 
El president considera que el Govern cata la "ha 
imposat el seu model i el COE l'ha acceptat" 
Lleida 
SALVADOR MIRET (ACN) 

El president de I'Aragó, Javier 
Lambán, va reclamar al presi
dent espanyol, Pedro Sánchez, 
que intervingui per "posar ordre" 
per evitar que el projecte per als 
Jocs Olímpics d'Hivern "descarrili 
definitivament per la manifesta 
desigualtat i desequilibri en que 
s'esta plantejant" la candidatura. 
El president aragonés va dir que " 
ara el govern de I'Aragó no té cap 
confian~a en el COE". "La Gene
ralitat ha imposat el seu model i 
la manera d'entendre la candida
tura i el COE l'ha acceptat i no
saltres no la podem acceptar", 
va afirmar. Per a Lambán, "s'esta 
dirimint des del principi en el ter
reny estrictament polític" i sos
té que si es desenvolupessin els 
JJOO en els termes que planteja 
el COE "I'Aragó quedaría redu'it al 
paper de simple comparsa". 

Lambán va fer aquest dimarts 
des d'Osca una declaració institu
cional en nom del govern arago
nes, després que el Comite Olím-
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pie Espanyol donés per trencades 
dilluns les negociacions amb I'Ara
gó i estudi'i una nova candidatura 
per als Jocs Olímpics d'Hivern del 
2030 boleada en Catalunya. 

Així, va reclamar la intervenció 
de Pedro Sánchez davant la man
ca d'acord i va dir que es reserva 
accions de caire polític perque, 
"per desgracia, ja no s'esta par
lant de qüestions tecniques" ja 
que "aixo s'esta diriment des del 

principien el terreny estrictament 
polític". 

Per la seva banda, la portaveu 
del govern espanyol, Isabel Ro
dríguez, va demanar una "actitud 
coHaboradora" de totes les admi
nistracions amb els Jocs Olí m pies. 
"Nosaltres tenim una actitud col
laboradora i esperem que sigui 
!'actitud de tates les administra
cions que volen una candidatura 
guanyadora", va afirmar. 

STOPJJOO 
considera la 
manca d'acord 
com "l'enessim 
fracas, 

La plataforma STOP JJOO 
va considerar que la manca 
d'acord entre els governs de 
Catalunya, I'Aragó i el Comite 
Olímpic Espanyol (COE) per 
presentar una candidatura 
conjunta és l"'enessim tracas" 
i la "darrera estacada" al pro
jecte. Per aixo, va demanar a 
al Generalitat que enterri de
finitivament la candidatura 
per acollir els Jocs d'Hivern 
del 2030. L'organització va 
valorar que a l'evident man
ca d'acord polític s'hi suma el 
rebuig popular, com es va po
der ve u re en la manifestació a 
Puigcerda. 

El Pallars Jussa 
celebra una 
jornada de 
convivencia 
intercultural 
El darrer divendres 20 i dissabte 21 
de maig va tenir lloc la Jornada per 
la Convivencia lntercultural al Pa
llars Jussa, un complet programa 
replet de diverses activitats cultu
rals ha promogut la sensibilització 
i reflexió sobre la interculturalitat. 
La trobada va ten ir lloc a Tremp i a 
la Pobla de Segur i els participants 
van tenir l'oportunitat de coneixer 
diferents realitats que sovint que
den a l'ombra. El tret de sortida el 
va donar la Cursa d'Orientació 'a 
la Pobla de Segur, organitzada pel 
Consell Esportiu del Pallars Jussa, 
els participants van completar la 
cursa amb exit tot i les elevades 
temperatures que van acompa
nyar la tarda. 

La Vall del Siarb 
organitza activitats 
perdonara 
coneixer la zona 
El proper cap de setmana, 28 i 
29 de maig, es duran a terme 
diverses activitats a la Vall de 
Siarb, situada dins del munici
pi de Soriguera i el Pare Natural 
de I'Ait Pirineu, amb l'objectiu 
de donar a coneixer el conjunt 
del patrimoni historie que hi 
ha present en aquesta vall així 
com descobrir racons amagats 
a través deis camins antics con
servats. 

Bloguers belgues 
visiten l'Urgell 
i Lleida per 
coneixer un tram 
del Grand Tour 

Alumnes de les comarques 
de Lleida faran la cloenda 
del projecte FER d'enguany 

El Centre de Promoció de Turis
me de Catalunya al Benelux amb 
la coHaboració del Patronat de 
Turisme ha organitzat un blog
trip per donar difusió al mercat 
belga del tram 2 del Grand Tour 
de Catalunya que discorre per la 
ruta del Cister, a la comarca de 
I'Urgell, fins a la ciutat de Lleida 
pel que fa a les comarques lleida
tanes. En el víatge participen dos 
bloguers professionals belgues 
que difonen informació amb un 
enfocament de caire cultural i de 
natura. La parella de bloguers te
nen un perfil alt de seguidors per 
Internet amb més de 500.000 im
pressíons, 65.000 seguidors a lns-
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tagram i altres 12.300 per Ti k Tok, 
i han obtingut nombrosos premis 
pels seus treballs. 

La seva estada a terres llei
datanes es va iniciar dilluns a la 
tarda a la comarca de I'Urgell, on 
van arribar procedents de la de
marcació de Tarragona i van visi
tar el monestir de Vallbona de les 

Monges i la Cooperativa !'Olivera 
del mateix municipi. Ahir al matí 
van continuar l' itinerari per I'Ur
gell, al poble de Guimera, i ahir al 
migdia van passar per la Seu Ve
lla de lleida, on van fer una visi
ta guiada i posteriorment un re
corregut per la ciutat, organitzats 
per Turisme de Lleida. 

El curs escolar 2021-2022 el Pro
jecte FER finalitza amb 33 esco
les participants de la Catalunya 
rural i més de 840 alumnes. Com 
a cloenda es faran tres jornades 
presencials on, com en una fira 
professional, els alumnes de les 
comarques de la Noguera, el Se
gria, la Segarra, el Solsones, el 
Baix Ebre i el Montsia presenta
ran les seves idees emprenedo
res. Aquestes fires se celebraran 
el 27 de maig a Tortosa, ellO de 
juny a Balaguer i el15 de juny a 
Solsona. Durant la fira, un jurat 
professional format per experts 
de diferents ambits relacionats 
amb !'empresa i l'educació, va
lorara els projectes presentats 
i atorgara a cada projecte una 

Les fires es faran 
ellO i ellS de 

juny a Balaguer 
i Solsona 

menció remarcant el punt fort 
de cada grup empresarial, per 
tal de posar en valor cada inicia
tiva presentada. Des del projec
te Futurs Emprenedors Rurals 
es treballa en _la creació de pro
jectes empresarials per afrontar 
reptes deis territoris rurals, sen
se cap límit creatiu, sigui factible 
o no amb 'la tecnología actual. . 
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