
Els Jocs Olímpics d’Hivern 
del 2030 farien les proves 
d’esquí alpí a Baqueira Beret
Les de fons, a l’Alt Urgell, i les de ‘snow board’, a 
la Cerdanya, segons la proposta inicial actual

2030. Aquest any el Pirineu po-
dria acollir els Jocs Olímpics d’Hi-
vern. El Comité Olímpic Inter-
nacional (COI) ho veu factible i 
anima a què es presenti la candi-
datura. Així els hi van transmetre 
aquest dimarts representants del 
COI als impulsors de la iniciativa 
(Generalitat de Catalunya, Ajun-
taments, Consells Comarcals, i 
estacions d’esquí catalanes) en 
una reunió que es va mantenir a 
Barcelona. Els representants del 
COI eren Juan Antonio Samarach, 
vicepresident primer, i Pere Miró, 
director general adjunt.

Segons ha pogut saber LA MA-
ÑANA el Comité Olímpic Espanyol 
(COE) ja té enllestida la carta per 
enviar al COI i on es sol·licitaria 
que la candidatura Pirineus-Bar-
celona acollís aquests Jocs. El COI 
faria l’enviament quan el Govern 
espanyol doni el pertinent suport 
a l’esdeveniment, que encara no 
s’ha produït.

Segons han explicat fonts dels 
impulsors de la candidatura, la 
intenció és que totes les compe-
ticions de gel es facin en instal·la-
cions a Barcelona, mentre que les 
de snow board es farien a les es-
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tacions de La Molina i Massella, a 
la Cerdanya; les d’esquí de fons, a 
la comarca de l’Alt Urgell i les d’es-
quí alpí, al complex de Baqueira 
Beret, a caball entre la Val d’Aran i 
el Pallars Sobirà.

Des de la patronal de les esta-
cions d’esquí catalanes, la Acem, 
s’afirma que “les estacions catala-
nes estan en condicions d’acollir 
aquests Jocs” i en principi totes 
les proves es farien en territori ca-
talà no incloent els complexos hi-
vernals de França i Andorra.

“El llegat que han deixar aquests 
Jocs han de ser unes millors co-
municacions. S’ha d’acostar el Pi-
rineu a Barcelona”, indiquen fonts 
de la candidatura. “Es tractaria de 
què inversions ja previstes a an-
ys vista s’avancin coincidint amb 
aquest esdeveniment”, van afegir. 
En aquest sentit, es planteja mi-
llorar el Port de Comiols, perllon-
gar l’Eix Pirinenc, que ara finalitza 
a Senterada i que es voldria que 
continues fins al Pont de Suert 
amb un túnel a la zona de Perves, 

millorant així els accessos a l’Alta 
Ribagorça i la Val d’Aran. També 
posen sobre la taula la construc-
ció d’un túnel a la Bonaigua.

La candidatura també dema-
narà que s’extengui la fibra òptica 
a tota la serralada. “En definitiva, 
que tot es modernitzi una mica”.
També es reclama que aquests 
anys propers les institucions pro-
mocionin els esports d’hivern i els 
hi donin empenta per a què de 
celebrar-se els Jocs pugui haver 
bons esportistes del país. 

Jornada 
sobre ciència 
i ecoturisme a 
Balaguer
Un total de 100 experts i pro-
fessionals en ciència i turisme 
assistiran aquest divendres a 
la I Jornada de Ciència i Ecotu-
risme, que se celebrarà al Con-
sell Comarcal de la Noguera a 
Balaguer i que comptarà amb 
uns 15 ponents de tot l’Estat 
“per intercanviar coneixement 
i mostrar les millors pràctiques 
sobre el valor de la ciència com 
a element fonamental de l’eco-
turisme, com a motor de des-
envolupament econòmic te-
rritorial”. La Jornada ha estat 
organitzada pel Consell Comar-
cal de la Noguera.

L’Alt Urgell avança 
en el pla contra 
l’assetjament 
escolar
L’Ajuntament de la Seu d’Urge-
ll va acollir ahir la presentació 
de les conclusions de l’estudi 
de necessitats del Pla Estratè-
gic Comarcal de l’Alt Urgell de 
prevenció i per afrontar de ma-
nera comunitària el bullying. La 
presentació va anar a càrrec de 
l’alcalde de la Seu, Albert Bata-
lla, la regidora d’Ensenyament, 
Sílvia Iscla, i el cap d’Inspecció 
adjunt del Departament d’En-
senyament de la Generalitat a 
Lleida,  Josep Serentill. L’estu-
di diu que cal abordar-lo des 
d’una perspectiva social.

La carretera de Sant Esteve de la 
Sarga (Pallars Jussà), que va pa-
tir fa uns mesos una esllavissa-
da de gran magnitud i ha quedat 
tallada tot aquest temps, podria 
reobrir al trànsit aquest mateix 
divendres, segons va informar 
ahir l’alcalde de Castell de Mur. 

El desenrunament ha anat a 
càrrec de la Diputació de Lleida,  
que té la titularitat d’aquesta ca-
rretera, la LV-9124, i si bé estava 

previst finalitzar l’actuació la 
primera quinzena de juliol, fi-
nalment s’ha avançat i podria 
reobrir aquest divendres.

Amb l’actuació s’ha eixam-
plat la carretera en aquest 
tram i s’han instal·lat sistemes 
de protecció -pilots d’acer-
per a què no torni a cedir la 
muntanya. En els propers dies 
s’aplicarà el pertinent reg asfàl-
tic a la calçada.

La carretera de Sant Esteve 
de la Sarga tornarà a 
reobrir aquest divendres
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Un membre 
del Museu 
The Cloisters 
de NY, a les 
Avellanes
Els dies 9 i 10 de juliol el 
Monestir de les Avellanes 
acull la IX edició de les Jor-
nades d’Història. Enguany 
tractarà el tema “Entre el 
cel i la terra: vida eterna, 
mort i rituals als monestirs 
medievals. El tema esco-
llit està relacionat directa-
ment amb el projecte de 
digitalització i reproducció 
dels sepulcres gòtics dels 
comtes d’Urgell (s. XIV). 
Una de les ponents és la 
conservadora del Museu 
The Cloisters de Nova York.
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