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Gravat artístic de fa 14.000 anys 
Peça única al Prepirineu trobada a la Cova Gran de Santa Linya 

Catalunya presenta al COE 
a candidatura en solitari 
amb més pes per a Lleida 

-- I El projecte dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 inclou 
competicions a Baqueira Beret, Espot i Boí Taüll i millora de carreteres 

ESPORTSI24 

Laura Borràs, apartada de la presidència 
ERC, PSC i la CUP apliquen l'articlS' 25.4 del reglament del Parlament per cessar-la després de 
ser cridada a judici i la dirigent de Junts els acusa d'actuar corn a "jutges hipòcrites" 
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Una tempesta de 
granís es torna a 
acarnissar amb 
la fruita que 
queda al Segrià 
Incendis per llamps a 
l'Alt Urgell i la Noguera 

Fortes tempestes amb pedra i 
aparell elèctric van afectar ahir 
fruiters del Segrià i van causar 
incendis a Oliana i la Baronia 
de Rialb. 

COMARQUES I 12 

Un exregidor de Junts 
a la Paeria, fitxatge 
sorpresa del PP 

El PP. de Llei
da va anun
ciar ahir per 
sorpresa el fit
xatge de l'edil 
no adscrit a la 
Paeria Sergio 
Gonzalez, que fins fa un any i 
mig formava part del grup mu
nicipal de Junts. 

LLEIDA IS 
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Avui expira la primera 
concessió hidroelèctrica a 
Lleida després de 70 anys 

~S NOTICIA I 3 
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Crida pel balcó que ha 
matat la seua dona 
perquè la policia li faci cas 

LLEIDAI10 

VISITA Pressupost tancat i finançat, si s'escau 
GRATÚT Pla de tractament complet SESS! ~ re ~PI:. ' 1() É P1DA I SEGURA 
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La concessió d'una central hidroelèctrica finalitza avui per primera vegada a Lleida. L'Estat ha posat en marxa el 
procés per extingir el dret concessional de la central de Castillonroi, al canal de Pinyana, i haurà de decidir si la 
manté en servei o exigeix desmantellar-la. Les concessions de sis centrals més expiraran en els pròxims nou anys. 

ENERGIA ADMINISTRACIÓ 

Fi a la primera concessió hidroelèctrica 
a Lleida i sis més expiren en nou anys 
La central de Castillonroi torna a l'Estat, que decidirà si l'explota o la desmantella 
X. RODRfGUEZ I R. RAMfREZ 
I LLEIDA I La concessió de la cen
tral hidroelèctrica de Castillon
roi, entre les províncies de Llei
da i Osca, finalitza avui mateix 
i la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre (CHE) ja ha iniciat el 
procés per extingir-la. Serà la 
primera a les comarques lleida
tanes a tornar a mans de l'Estat 
després de concloure un perío
de concessional de més de se
tanta anys. El Govern central, 
al seu torn, haurà de decidir si 
la manté en funcionament o bé 
exigeix desmantellar-la. Les 
concessions de mitja dotzena 
de centrals més a Lleida expira
ran en els pròxims nou anys. La 
central de Castillonroi, al canal 
principal de Pinyana, està ac
tualment a mans de l'empresa 
Hidrodata. Aquesta firma po
drà seguir al capdavant de les 
instaHacions de manera tem
poral, fins que la resolució de 
la CHE per declarar extingida 
la concessió sigui ferma. Fonts 
de la Confederació van preci
sar que aquest document haurà 
d'establir també quin ser à el 
futur de la mateixa central. 

Al finalitzar la concessió, 
l'aprofitament hidroelèctric 
pot revertir a l'Estat perquè el 
mantingui en servei. Aquesta 
és l'opció més comuna, i la que 
s'ha aplicat en centrals com les 
d'El Pueyo i Lafortunada, les 
dos a Osca, i la de Lodosa, a Na
varra. La gestió de totes aques
tes s'ha adjudicat mitjançant 
concursos públics. Si la central 
de Castillonroi surt a licitació, 
la comunitat de regants de Pi
nyana té intenció de presentar 
una oferta per adjudicar-se'n 
la gestió. 

Tanmateix, hí ha la possibili
tat que l'Estat consideri la ins
taHació "contrària a l'interès 
públic" i reclami la demolició 
de les construccions instaHades 
en el domini públic hidràulic. 
Fonts de la CHE van indicar 
que aquesta opció es reserva 
únicament a centrals hidroelèc
triques considerades inviables 
des del punt de vista econòmic 
o bé insostenibles des del punt 
de vista mediambiental. 

Les concessions de les cen
trals hidroelèctriques d'Es
pot, Llesp, la Plana, el Pont, 
Sant Maurici i la Torrassa són 
les pròximes que expiraran a 
Lleida fins al2031. La resta es 
prolongarà més enllà d'aques
ta data i les de més de trenta 
es mantindran en vigor fins a 
l'any 2061. 

Imatge recent de la central hidroelèctrica de Castillonroi. 

Pinyana vol gestionar aquesta instal·lació al canal 
• Un cartell a la central hidro
elèctrica de Castillonroi data 
la construcció de les instaHa
cions el 1944. Més de set dèca
des després, la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) 
prepara l'extinció del dret con
cessional que ara té Hidroda
ta i la comunitat de regants de 

Les centrals · 
de Llesp i Espot, 
les pròximes 
a la llista 
• Les concessions hidroe
lèctriques de les centrals de 
Llesp, Espot i la Plana són les 
pròximes que caducaran a 
les comarques de Lleida. En 
concret, ho faran l'any 2028. 
Les seguiran la central de Sant 
Maurici el2029 i les del Pont 
de Suert i la Torrassa, les dos 
el2030. 

A partir de la pròxima dè
cada, entre el 2032 i el 2045, 
vencen set concessions més. 
Són les de Boí (2032), Mal Pas 
(2038), Lleida ciutat i Térmens 

Pinyana aspira a gestionar el 
complex si la Confederació el 
treu a concurs. 

El president del Canal, Ra
món Piqué, va explicar que el 
passat 14 de juny es van reunir 
amb la presidenta de la CHE, 
Maria Dolores Pascual, per 
abordar aquesta qüestió. El 

ALTRES CENTRALS 

maig passat, els regants van 
apuntar que l'energia que gene
ra el salt, a més d'ingressos per 
la venda d'electricitat, perme
tria abordar la modernització 
de 2.000 hectàrees del sector 
1, que inclou Castillonroi, Al
farràs i Almenar, com ja va 
avançar SEGRE. 

La central de Mal Pal, la concessió de la qual venç el2038. 

(2039), Aitona (2041), Anse
rall-fi (2042) i Molí de Llavor
sí (2045). Entre els anys 2054 
i 2060 expiraran les d'Olia
na (2058), Vielha-II i Escales 
(2054), Pont de Rei (2059) i 

les d'Estany Gento i Esterri 
(2060). Trenta-tres concessi
ons més a Lleida caducaran a 
partir del 2061, entre les quals 
les de les centrals de Balaguer, 
Camarasa i Canelles. 

LES CLAUS 

Concessions per 75 anys 
i La majoria dels terminis de 
concessions a Lleida es van fi
xar a part ir de la llei d'aigües 
del 1986, que va establir el 
període màxim d'explotació 
en setant a-cinc anys. Això 
va implicar posar un límit a 
les primeres concessions per 
a centrals hidroelèctriques, 
algunes de les quals atorga
des en el seu dia per perío
des molt superiors i fins i tot 
a perpetuïtat. 

Des de quan comptar 
I A les centrals que en el seu 
dia tenien concessions a per
petuïtat, l'Estat comença a 
comptar el termini màxim de 
set anta-cinc anys a partir de 
l'aprovació de la llei d'aigües, 
el 1986. Per aquesta raó, la 
majoria de concessions llei
datanes, més d'una trentena, 
acaben el 2061 . Per la seua 
part, la CUP i altres col-lectius 
discrepen d'aquest criteri i 
defensen comptar els setan
ta -cinc des de la posada en 
marxa de cada instal·lació. En 
cas de fer-se així, la major ia 
de concessions a les comar
ques lleidatanes ja haurien 
expirat. 

Ajuntaments afectats 
I Ajuntaments de munici
pis amb centrals hidroelèc
t riques a Lleida veuen amb 
preocupació l'extinció de les 
concessions. Les reversions 
són en benefici de l'Estat i 
no per als ens locals, i poden 
suposar que els consistoris 
deixin de cobrar l'impost de 
béns immobles de carade
rístiques especia ls (BICES). 
Aquest gravamen sobre les 
preses i embassaments supo
sa actualment una important 
font d'ingressos per a molts 
d'aquest s municipis. 

Les primeres reversions 
I A la conca de l'Ebre, la Con
federa ció j a ha acceptat la 
reversió d'algunes centrals a 
Aragó i Navarra les conces
sions de les quals j a havien 
expirat i les ha mant ingut en 
servei adjudicant la gestió a 
t ravés de concursos. La CHE 
ha convocat també un al 
t re concurs per rebre suport 
t ècnic i jurídic en els proces
sos de reversió de centrals 
hidroelèctriques. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



I 
SEGRE 
Divendres, 29 de juliol del2022 

EDUCACIÓ_ 

Universitats diu 
que la nova 
selectivitat es 

' consensua ra 
Indica que els canvis 
seran progressius 

I BARCELONA I La secretària 
general del Consell Interu
niversitari de Catalunya 
(CIC), Cristina Gelpí, va 
fer ahir una crida a la cal
ma amb la nova proposta 
de selectivitat del ministeri 
d'Educació, al recalcar que 
és un esborrany que es po
drà debatre i modificar. Al 
seu torn, va insistir en el fet 
que els canvis que planteja, 
com reduir a la meitat els 
exàmens i una prova gene
ral de maduresa acadèmica, 
"seran progressius i que no 
s'aplicarien definitivament 
fins al curs 2026/2027". No 
obstant, Gelpí es va mostrar 
sorpresa amb la publicació 
de l'esborrany, ja que "no 
s'ha consensuat ni negociat", 
però pel moment va evitar 
fer una valoració concreta 
de la proposta d'Educació. 
D'altra banda, CCOO va de
manar ahir al departament 
d'Educació més places d'FP 
per "resoldre els desajustos 
entre oferta i demanda". 

EMPRESES 

Grupo Jorge iniciarà 
al setembre les 
obres a Vilanoveta 
I LLEIDA I El hòlding empresa
rial Grupo Jorge iniciarà les 
obres del centre logístic de 
distribució de carn al Pla de 
Vilanoveta a partir del se
tembre. Està previst que la 
firma, que és el segon pro
ductor de carn de porc i el 
primer exportador d'Espa
nya, invertirà inicialment 
deu milions d'euros en el 
centre i generarà seixanta 
llocs de treball. 

SERVEIS 

Hostalers critiquen 
que Endesa envia 
factures acumulades 
I LLEIDA I Hostalers de Lleida 
han denunciat que la com
panyia Endesa els ha enviat 
aquest mes "totes les factures 
acumulades d'aquest any". 
Una situació que qualifiquen 
de "burrada" al donar-se al 
juliol, "que és el mes més 
fluix i amb més despeses fis
cals de l'any". Precisament, 
la setmana passada un bar de 
la Mariola es va veure obligat 
a tancar al rebre totes alhora 
les factures de la llum des del 
setembre. 

LLEIDA I 9 

SALUT USUARIS 

Les receptes mèdiques seran vàlides 
en una quinzena de països de la UE 
Portugal ja va activar ahir aquesta 'connexió, amb el sistema sanitari de Catalunya 
li El" rmaceu ics lleidatans celebren que es "faciliti" l'accés a medicaments 
M.MARQUÈS Els hospitals del 

Pirineu ja tramiten 
les baixes dels 
ingressats 

I LLEIDA I El departament de Salut 
i el Consell de Col·legis Farma
cèutics de Catalunya han acti
vat la connexió de Catalunya 
amb països de la Unió Europea 
per dispensar medicaments. El 
projecte preveu adquirir-los 
amb receptes fetes a Catalu
nya en altres països de la Unió 
Europea i, al seu torn, que els 
habitants comunitaris puguin 
adquirir-los a Catalunya. Les 
prescripcions s'han de realitzar 
pel sistema de recepta electrò
nica del SISCAT (sistema sa
nitari mtegral de Catalunya). 
De moment, l'únic país en el 
qual ja s'ha posat en marxa és 
Portugal (es va activar ahir), 
encara que s'hi afegiran Xipre, 
Croàcia, Eslovènia, Finlàndia, 
Grècia, Hongria, Irlanda, Ità
lia, Letònia, Lituània, Luxem
burg, Polònia, República Txeca 
i Suècia. 

Venda de medicaments en una farmàcia lleidatana. 

• La regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran ja ha 
començat a tramitar les 
incapacitats temporals 
(IT) per ingrés hospitala
ri des dels mateixos hos
pitals, amb la qual cosa 
se suma als centres de la 
regió sanitària Lleida i del 
Parc Taulí de SabadelL 
L'objectiu és desburocra
titzar la gestió d'aquestes 
baixes i evitar que els fa
miliars dels pacients hagin 
de desplaçar-se al CAP de 
referència de l'usuari per 
realitzar la gestió. De mo
ment, ja s'han començat 
a gestionar les baixes a 
l'hospital Comarcal del 
Pallars, a Tremp, on des 
de la setmana passada, els 
pacients que ingressen, 
ja sigui de forma progra
mada o urgent, ja reben 
la baixa automàticament. 
Està previst que una ve
gada estigui desplegada 
la mesura als quatre hos
pitals, s'estalviaran entre 
1.550 i 2.800 visites anu
als als CAP. 

La presidenta del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida, Ma
ria Enrique-Tarancón, va titllar 
aquesta mesura com a bona, ja 
que "es facilita l'accés als medi
caments", encara que va afegir 
que "segurament en alguns ca
sos serà difícil, perquè el nom 
d'un fàrmac pot ser diferent en 
un altre país, però se n'haurà 
de vendre un d'equivalent". 
Amb tot, va afirmar, tal com 
va anunciar Salut, que no es 
podran adquirir estupefaents 

FORMACIÓ FINANCES 

EXCLOSOS 

El diazepam, Trankimazin o 
I'Orfidal no podran 
comprar-se en cap altre 
país malgrat tenir la recepta 

i psicotrops, com el diazepan, 
Trankimazin, Orfidal, que con
tenen aHucinògens com LSD 
o substàncies que provoquen 
son o estupor, com la morfina. 
També en queden exclosos els 
bolquers d'incontinència urinà
ria, gases o esparadraps. Enri-

L'EAE Business School ja 
és un centre adscrit de 
la Universitat de Lleida 
Podrà impartir graus i màsters d'empresa 

1 LLEIDA I El rector de la Univer-
. sitat de Lleida (UdL), Jaume 
Puy, i el CEO del Grup Planeta 
Formació i Universitats, Car
los Giménez, van firmar ahir 
el conveni pel qual l'escola de 
negocis EAE Business School 
Barcelona passi a ser un centre 
adscrit de la institució, cosa que 
li permetrà impartir graus i màs
ters una vegada la Generalitat 
hi doni el vistiplau. Després de 
la signatura del conveni, Puy 
va destacar que "amb aquesta 
firma ampliem la col-laboració 
que des del2014 tenim amb el 
Grup Planeta, obrim l'oferta 
formativa a un públic més am
pli i aportem al centre adscrit 
l'aval del rigor acadèmic propi 
del sistema universitari cata-

là". Per la seua part, Giménez 
va destacar la importància de 
la firma d'aquest conveni, que 
"serà enriquidor per a les dos 
institucions i ajudarà a apor
tar encara més valor a la feina 
que exerceixen i el servei que 
aquestes ofereixen". El nome
nament de l'EAE Business Sc
hool Barcelona el va aprovar el 
passat 21 de juliol el consell de 
govern de la U dL, i està previst 

DURADA DEL CONVENI 

El conveni firmat ahir 
té una durada de 4 anys 
amb la possibilitat de 
prorrogar-lo 4 més 

que-Tarancón va dir que entre 
les autonomies fa més de dos 
anys que aquest sistema funci
ona "molt bé". Així mateix, en 
l'àmbit estatal, s'hi adhereixen 
Extremadura, les Canàries, Pa
ís Basc i Comunitat de Madrid. 

Per poder accedir a aquest 
servei, a la farmàcia ha de 
mostrar-se la targeta sanità
ria, el DNI o passaport i no es 
pot recollir el medicament de 
cap altra persona. A més, s'ha 
d'abonar el 100% de l'import 
del medicament. En cas de vo
ler el reembors de l'import, s'ha 
de sol·licitar a Catalunya. 

• • u . .. • u • 
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Jaume Puy í Car los Giménez, ahir a la firma del conveni. 

que aquesta ofereixi formació 
centrada en administració i di
recció d'empreses (ADE) i màr
queting. De fet, està previst que 
des d'aquesta escola de nego
cis s'imparteixin dos graus, un 
d'ADE i un altre de Màrqueting 
i Comunicació Digital, i, com 
a mínim, cinc màsters centrats 
en aquestes dos titulacions i di
recció de recursos humans, de 
finances i transformació digital i 

de cadena de subministraments 
i gestió de projectes. El conveni 
també preveu que, a més de con
cedir titulacions oficials, s'im
pulsin grups de treball conjunts 
en l'àmbit de l'empresa i tindrà 
una durada de quatre anys amb 
la possibilitat de prorrogar-los 
quatre més. 

L'EAE Business School és 
considerada de les millors es
coles de negocis del món. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



12 I 
SEGRE 

Divendres, 29 de juliol del2022 

COMADQ JUES . Dos detinguts a Port del Comte Sant Guim projecta una variant per .N per estafar 5,8 milions d'euros. evitar el pas de camions pel centre. 

www.segre.com/comarques 
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METEOROLOGIA TEMPORAL 

Calamarsades danyen fruita al Segrià i llamps 
causen incendis a l'Alt Urgell i la Noguera 
Tempestes irrompen a les comarques lleidatanes després de mesos de sequera i deixen fins a 45 litres 
per metre quadrat li La Gene alita alerta de pluges · orts vents que hauran d'amainar a partir d'avui 

Pedra que arriba a duplicar el diàmetre d'una moneda d'un euro a Almacelles. Préssec danyat per granís de gran mida a Almacelles. 

E. F./ X. R./ A. G. 
1 LLEIDA I Fortes tempestes van 
fuetejar ahir les comarques de 
Lleida després de mesos de se
quera extrema. Ho van fer amb 
granís, que va provocar danys a 
la fruita en municipis del Segrià 
com Almacelles i Gimenells i 
Pla de la Font. També van caure 
llamps que van provocar incen
dis a la Noguera i l'Alt Urgell, 
encara que aviat es van extingir: . 
la pluja que acompanyava els 
llampecs va contribuir a apa
gar el foc. Les precipitacions, 
intenses i molt localitzades, van 
deixar fins a 45 litres per· metre 
quadrat. 

El granís va caure de forma 
desigual a últimes hores de la 
tarda. Va ser de mida petita i 
amb prou feines va ocasionar 
danys en localitats com Aitona, 
Llardecans i Sarroca de Lleida, 
segons les primeres informaci
ons de l'Associació de Defen
sa Vegetal (ADV). En canvi, 
va provocar desperfectes a la 
fruita a Almacelles i Pla de la 
Font. Allà la pedra va tenir un 
diàmetre superior al de les mo
nedes d'un euro i hi va haver 
moments en què va arribar a 
assolir la mida d'una pilota de 
tenis. Es va poder veure tant 
en camps de fruiters com als 

Una de les intervencions dels bombers ahir. 

PEDRA 

En va caure de petita al 
Baix Segre però va ser 
de gran mida a Almacelles 
i el Pla de la Font 

carrers d'Almacelles i la quan
tia dels danys està pendent de 
calcular. Per la seua banda, els 
Bombers de la Generalitat van 
treballar ahir al migdia en dos 
incendis causats per les tempes
tes. Un total d'onze dotacions 
van acudir a la Baronia de Rialb, 
a la zona de Pallerols, després 

que un llamp impactés contra 
un arbre i s'incendiés. Van ser 
alertats a les 12.21 hores i la 
mateixa tempesta va facilitar 
l'extinció del foc. Pocs minuts 
després, a les 12.39 hores, un 
altre llamp va provocar també 
un foc en una torre d'alta tensió 
al municipi Oliana, al costat de 
la carretera C-14. Les flames 
es van propagar a una zona de 
vegetació, però la situació no va 
empitjorar. 

La Generalitat mantenia per 
avui l'alerta davant de la pre
visió de forts vents i tempestes 
a les comarques lleidatanes, si 
bé els pronòstics apunten que 

el temporal amainarà. Les plu
ges no alteren per ara la situació 
de sequera a les comarques de 
Lleida, amb escasses reserves 
d'aigua als embassaments i cada 
vegada més ajuntaments que 
apliquen restriccions a l'aigua 
potable (vegeu el desglossa
ment) i fan crides als veïns per
què en redueixin el consum. 

La calamarsada 
a Almacelles 

SEGRE 
• .-, 
! plus 

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi. 

Més restriccions a l'ús de l'aigua de boca i 
Aragonès demana un consum I/racional" 
1 LLEIDA I Figuerola d'Orcau es va 
afegir ahir a la llista de pobles 
de Lleida on s'apliquen restric
cions a l'aigua potable. L'ajun
tament d'Isona i Conca Dellà va 
anunciar ahir que la tallarà en 
aquest nucli entre les 00.00 i les 
06.00 hores "a causa de l'escas
setat d'aigua". En un ban, el con
sistori va apuntar que "el servei 
es normalitzarà quan millori 
la situació". Amb aquest ja són 
quatre els municipis que restrin
geixen l'ús de l'aigua, juntament 
amb Baix Pallars, Llimiana i Es
terri d'Àneu. Altres localitats 

com la Seu d'Urgell han tancat 
fonts i limitat el reg de les zones 
verdes (vegeu SEGRE d'ahir). 

Per la seua part, el president 
de la Generalitat, Pere Arago
nès, va mostrar preocupació per 
l'actual situació de sequera i va 
assegurar que és "imprescindi
ble fer un ús racional de l'aigua". 
Aragonès i la consellera d'Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, es van 
reunir ahir amb el director de 
l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA), SamuelReyes. Després 
de la reunió, el president va 
apuntar que la situació actual 

és complicada encara que és 
"lluny de la gran sequera del 
2008", per la qual cosa el Go
vern va activar l'octubre passat 
el pla de sequera a causa de la 
situació a les conques internes 
de Catalunya. 

Així mateix, Aragonès va 
anunciar que convocaran la 
comissió interdepartamental 
de sequera, que es reunirà di
marts vinent. Aquest organisme 
ha de permetre prendre "deci
sions coordinades si la situació 
continua sent desfavorable" en 
els propers mesos. 

cfarre
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......... SPORTS 
Futbol. El Lleida diposita un aval de 300.000 € 
però la RFEF encara no valida la inscripció. 

2_ Au mo llisme. Sebastian Vettel, quatre 
vegades campió del món, es retira de la F1. 

1111 11111111111111111 111111 

OLIMPISME JOCS OLÍMPICS D'HIVERN 2030 

Candidatura més lleidatana 
La Generalitat anuncia que ha enviat al Comitè Olímpic Espanyol una proposta perquè Catalunya 
aculli els Jocs en solitari li El proJecte preveu proves a Baqueira Bere , Espot i Boí Taüll 

J.C. MONGE/AGÈNCIES 
I BARCELONA I El Govern de la 
Generalitat va anunciar que 
ahir mateix va enviar al Co
mitè Olímpic Espanyol (COE) 
un projecte de candidatura en 
solitari per als Jocs Olímpics 
i Paralímpics d'Hivern Pi
rineus-Barcelona . En aquest 
nou projecte tindria més pes 
Lleida, ja que preveu compe
ticions olímpiques en tres es
tacions, Baqueria Beret, Espot 
i Boí Taüll. La consellera de 
la Presidència, Laura Vilagrà, 
que va presentar el projecte al 
costat de la directora de l'Ofi
cina Tècnica de la candidatura, 
Mònica Bosch, després de reu
nir-se amb la taula de represen
tació territorial del projecte va 
dir que "ens sentim preparats 
per presentar una candidatura 
catalana. Aquesta és una can
didatura que vol anar de baix 
cap a dalt, sostenible, que pre
tén un nou paradigma de Jocs 
Olímpics d'Hivern". 

Després que no tirés enda
vant el projecte conjunt amb 
Aragó, davant de les reitera
des traves del president de la 
comunitat aragonesa, Javier 
Lamban, Vilagrà va destacar 
que no vol perdre "l'oportuni
tat" d'optar pels Jocs del2030. 
No obstant, va reconèixer que 
la decisió no depèn de la Ge- Foto de família dels assistents a la reunió d 'ahir, després de la q!Jalla Generalitat va anunciar el projecte. 

EN PRINCIPI, 2030 

La candidatura mira 
al2030, però podria 
enfocar-se cap als del 2034 
si el COE no la presenta ara 

neralitat, per la qual cosa el 
projecte podria enfocar-se al 
2034. La consellera va afegir 
que la consulta estarà paralit
zada fins que el COE validi la 
candidatura i que la Generalitat 
prefereix mantenir "neutrali
tat" sobre si la candidatura ha 
de ser per al 2030 -data per a 
la qual apostava el COE amb el 
projecte conjunt amb Aragó
o per al 2034. El president del 
COE, Alejandro Blanca, ja es 
va mostrar reticent a una candi
datura en solitari de Catalunya 
quan va donar per liquidat el 
projecte conjunt. 

Altres estacions que aco
lliran proves són la Molina i 
Masella, i els esports de gel es 
farien al Palau Sant Jordi , el 
Palau de Gel del Barça, Fira de 

Moment de la reunió amb la taula de representació territorial. 

Barcelona, el pavelló Olímpic 
de Badalona i un nou CAR que 
es construiria expressament 
a Gavà. Quant a les estacions 
lleidatanes, Baqueira Beret 
acolliria snowboard, freestyle, 
skicross, snowboardcross, amb 
les modalitats d'aerials, baps, 
halp pipe, slope style, biatló i 
esquí de fons. A Espot també 
hi hauria snowboard, a més 

de l'eslàlom gegant paral-Iel, i 
a Boi Taüll hi hauria esquí de 
muntanya, tant en sprints com 
en relleus. Atès que a les es
tacions catalanes no hi ha ins
taHacions de salts de trampolí 
o circuits de lliscament per a 
bobsleigh o skeleton, aquestes 
competicions anirien a Saraje
vo i les pistes als Al ps francesos 
de Courchevel i la Plagne. 

LES FRASES 

«Estem contents. 
A veure si aquesta 
vegada arriba a bon 
port Després de 
les decepcions avui 
veiem positivitat» 
J.A. SERRANO. ALCALDE DE VIELHA 

«Estem contents, 
però amb Jocs 
o sense Jocs 
necessitem les 
infraestructures» 

SÒNIA BRUGUERA. 
ALCALDESSA DE LA VALL DE BO[ 

«Ja estàvem contents 
amb els Jocs, però 
si fem alguna prova, 
encara més» 

J.M. SE BASTIA. ALCALDE D'ESPOT 

ELS DETALLS 

Projecte en solitari 
I La Generalitat ha presentat 
al COE una proposta per acollir 
els Jocs en solitari per optar els 
Jocs d'Hivern del 2030, encara 
que tampoc està descartat que 
sigui per al2034. 

Competicions a Lleida 
I El nou projecte permet que 
hi hagi més estacions lleidata
nes i que aquestes siguin seus 
de més proves . Hi participa
rien, a més de Baqueira Beret 
-que ja estava al projecte amb 
Aragó-, Boí Taüll i Espot. 

Millores en infraestructures 
I El projecte preveu la mil lora 
en diverses infraestructures 
viàries. De les que depenen 
del Govern Espanyol hi ha 
I'A-14 i N-230, prolongació de 
l'autovia Lleida-Alfarràs i 2+ 1 
Alfarràs-Sopeira-Pont de Su
ert-Vielha i, a I'N-260, la cons
trucció del túnel de Perbes 
(Xerallo-Pont de Suert) i la mi
llora del port del Cantó. De la 
Genera litat depenen la C-28, 
amb la mi llora de la funciona
litat Vielha-Baqueira (2 + 1) i a 
la C-1412b, la millora de l'Eix de 
Corniols. 

Satisfacció en els 
alcaldes de Vielha, 
Vall de Boí i Espot 
• Juan Antonio Serrana, 
alcalde de Vielha; Sònia 
Bruguera, alcaldessa de la 
Vall de Boí, i Josep Maria 
Sebastià, alcalde d'Espot, 
van mostrar satisfacció. 
Serrano va celebrar que 
"després de les decepci
ons avui veiem positivi
tat. A veure si arriba a bon 
port". Sebastià compartia 
la satisfacció però adver
tia sobre el paper del COE: 
"A veure si està disposat i 
no posa traves." Brugue
ra destacava també la ne
cessitat de les infraestruc
tura, "amb Jocs o sense 
Jocs". Gerard Sabarich, 
alcalde de Rialp, va asse
nyalar que "estic content 
perquè hi entra el Pallars, 
però no entenc per què no 
hi ha una estació com la de 
PortAiné". 
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