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Catalunya presenta al COE 
la seva candidatura per als 
Jocs d'Hivern en solitari 
Alcaldes del Pirineu, satisfets amb la proposta, 
que contempla l'snowboard a l'estació d'Espot 
El Govern ha pr sentat al 
COE la proposta per un 
candidatura de Cataluny 
n solitari, d sprés que el 

COE don s per trencades les 
opcions d pod r pres ntar· 
n un d conjunta amb 
I'Ar ó. 

Barcelona 
ACN 

La Generalitat ja ha presentat al 
COE la candidatura de Catalunya 
en solitari per organitzar els Jocs 
d'Hivern. Així ho va explicar ahir 
la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, durant una roda de 
premsa al Palau de la Generalitat, 
al costat de Mònica Bosch, coor
dinadora del projecte. Després 
de reunir la Taula territorial dels 
Jocs -amb alcaldies, consells co
marcals i diputacions, i presidents 
de les federacions d'esports d'hi
vern català i espanyol-, Vilagrà 
va subratllar que no vol perdre 
"l'oportunitat" d'optar als Jocs 
d'Hivern del 2030. Però va reco
nèixer que la decisió no depèn 
del Govern i que, per tant, el pro
jecte podria enfocar-se a organit
zar l'esdeveniment del 2034. 

Vilagrà va detallar que la con
sulta ciutadana a les comarques 
afectades pels Jocs continua "pa
ralitzada". La consellera va expli
car que, fins que el COE no validi 

FOTO: ACN/ La reunió d'alcaldes, consells comarcals i diputacions per analitzar la proposta pels JJOO 

la candidatura catalana, no es po
drà fer la consulta al territori. Pel 
que fa a les proves, es manté que · 
les disciplines de circuits de llisca
ment i trampolins de salts es facin 
a Sarajevo, o a La Plagne o Courc
hevel, segons consta al projecte 
català. Alcaldes del Pirineu con
sultats per I'ACN es van mostrar 

satisfets pel fet que la Generalitat 
hagi decidit tirar endavant una 
nova proposta per a una candida
tura dels Jocs. L'alcalde d'Espot, 
Josep Maria Sebastia, va valorar 
"molt positivament" que la can
didatura olímpica contempli l'es
tació d'esquí d'Espot per acollir la 
disciplina d'snowboard i l'alcalde 

de Vielha, Juan Antonio Serrana, 
afirma que l'estació de Baqueira 
Beret està "plenament prepara
da" per acollir proves d'esquí. Tot 
i això, alcaldes com el de Puigcer
dà, Albert Pinyeira, reclama aco
llir proves de gel, o el de Rialp, 
Gerard Sabarich, demana que es 
compti amb Port Ainé. 

Els hospitals 
de 11\lt Pirineu 
comencen 
a tramitar 
les baixes 
La Regió Sanitària Alt Pirineu i 
Aran ha començat a tramitar 
les incapacitats temporals per 
ingrés hospitalari des dels ma
teixos hospitals, sumant-se ai
xí als hospitals de la Regió Sa
nitària LleidC! i al Parc Taulí de 
Sabadell. L'objectiu és desbu
rocratitzar la gestió d'aquestes 
baixes i evitar que els familiars 
dels pacients hagin de despla
çar-se al CAP. De moment ja 
s'han començat a gestionar les 
IT a l'Hospital Comarcal del Pa
llars, on des de la setmana pas
sada, els pacients reben la bai
xa automàticament. 

. orna la pujada 
al Port de Salau 
a principis del 
mes d'aaost 
Des de fa 35 anys el CAOC orga
nitza la pujada al Port de Salau 
(a 2.100 metres d'altitud) des 
dels dos vessants del Pirineu, 
des del Pallars Sobirà i des de 
I'Arièja {Occitània), el primer 
diumenge d'agost, àmb la col
laboració d'entitats de tots dos 
costats del Pirineu. L'objectiu 
d'aquesta tradicional pujada al 
Port de Salau és la reivindicació 
del Pirineu com a nexe d'unió 
entre tots dos pobles que hi 
habiten a banda i banda: el ca
talà i l'occità. En aquest sentit, 
es tracta d'una trobada de ca
ràcter polític i festiu que cada 
any aplega més de sis-centes
persones. 
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Detenen dos membres 
d'un grup que va estafar 
5,8 milions d'eu ros en 
crèdits ficticis al Solsonès 
L'organització criminal operava tant a 
l'Estat espanyol com a països d'Europa 
Els Mossos d'Esquadra 
han desmantellat una 
organització criminal que 
estafava negocis amb 
problemes econòmics. Han 
detingut un home I una 
dona al Port del Comte per 
estafar 5,8 milions d'euros I 
Investiguen quatre més. 

La Coma i La Pedra 
REDACCIÓ 
Degut a uns problemes de liqui
ditat de la seva empresa, la vícti-

ma havia de fer front a diversos 
pagaments. Per a obtenir aquesta 
liquiditat, va optar per cercar cre
ditors. A través d'un intermedia
ri, va entrar en contacte amb una 
suposada entitat financera amb 
la que va contraure un préstec en 
forma de garantia bancària per 
un valor total de 40 milions d'eu
ros a pagar en tres anys. Però la 
víctima no va rebre mai aquests 
diners, però sí que va haver de fer 
front a les despeses que genera
va la garantia bancaria que ascen-

dien a 5,8 milions d'euros. 
El grup estava format per 6 

persones que disposaven de co
neixements en matèria mercan
til i bancaria, cosa que els dona
va credibilitat i professionalitat. 
D'aquestes sis persones, quatre 
es operaven des de l'estat espan
yol, mentre que les altres forma
ven la "branca europea" del grup. 
Disposaven d'empreses ubicades 
al Regne Unit, República Txeca o 
Bulgària, i residien a diversos in
drets d'Espanya i a Moldàvia. 

Desembossen 
un dipòsit 
d'aigua de la 
Pobla de Segur 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir en un des
embossament d'un dipòsit 
d'aigua situat al paratge de 
Sant Miquel de la Pobla de Se
gur. El cos va rebre l'avís a les 
12.26 hon~s i es va dirigir al 
lloc amb una dotació. Allí van 
comprovar que s'havia format 
un tap de sorra i el van treure. 

Interior activa un 
nou web sobre 
incendis forestals 
El Departament d'Interior va po
sar en marxa ahir un nou web 
específic sobre incendis fores
tals, interior.gencat.cat/ca/in
cendis-forestals. La pàgina recull 
la informació de les difereAts 
unitats del departament com la 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments 
o el CAT112. En la pàgina s'hi pot 
trobar tot tipus d'informació re
lacionada amb els incendis com 
els mapes de risc i del Pla Alfa. 

Trànsit de~ana extremar la precaució davant 
l'elevada mobilitat aquest cap de setmana 
El pla de mobilitat per aquest estiu del Departament d'Interior i el 
Servei Català de Trànsit continua en marxa i es demana extremar la 
precaució a les carreteres catalanes per evitar accidents aquest da
rrer cap de setmana de juliol, atès que es registrarà una mobilitat ele
vada, similar a la de tots els caps de setmana d'aquest mes estiuenc. 

Els Bombers actuen en dues torres 
elèctriques malmeses a Oliana i Tàrrega 
El cos de Bombers de la Generalitat va realitzar ahir dues actuacions 
a causa de torres elèctriques que treien espurnes. El primer es va 
originar a les 12.36 hores a Oliana, vora del punt quilomètric 143 de 
la carretera C-14. El segon, a les 13.48 hores, al parc de Sant Eloi de 
Tàrrega. En aquest cas, la companyia elèctrica se'n va fer càrrec. 
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