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Muere un motorista en la 
A2 arrollado por un chófer 
ebrio que se dio a la fuga 

El alcalde de 
Alcarràs deja 

• sm cargo a su 
primer teniente 
de alcalde 
Jordi Janés (Junts) suspende de 
sus funciones a Ezquerra (Sem
pre Alcarràs) por un presunto 
abuso de poder y los otros dos 
ediles de la formación del cesa
do también de jan el gobierno. I La víctima es un hombre de Lleida de 58 años y el conductor, detenido cerca 

de Bellpuig, ingresa en prisión tros dar positivo en alcohol y drogas 1 PAG.ls CO I ... ~ ES I G.l7 
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Laporta: "Renovar a Messi 
ponía en riesgo al club" 
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Morantdiu 
que la tercera 
dosi es posarà 
seguint criteris 
científics 
La ministra de Ciència i Innova
ció, Diana Morant, va garantir 
aquest divendres que el Go
vern de la Moncloa adoptarà 
la decisió definitiva sobre la 
conveniència o no d'inocular 
una tercera dosi de les vacunes 
contra el Covid-19 "de la mà de 
l'evidència científica". La minis
tra va assenyalat que Espanya 
està liderant a nivell mundial 
la xi~ra de persones vacunades 
amb un gairebé 60 per cent de 
la població amb la dosi comple
ta i amb la idea d'arribar al 70 
per cent a finals d'aquest mes 
d'agost. 

Les auxiliars 
demanen a les 
infermeres que 
no els facin 
"la travetà' 

Els Tècnics en Cures d'In
fermeria (TCE) critiquen 
que les infermeres, els "po
sin la traveta" sempre que 
fan "un pas endavant" en 
el seu reconeixement pro
fessional. Així ho va mani
festar la secretària autonò
mica del Sindicat de Tècnics 
d'Infermeria (SAE), Tània 
Riera, després de la polèmi
ca generada el passat dia 2, 
quan Salut va publicar una 
nota en la qual autoritzava 
les auxiliars d'infermeria a 
administrar vacunes contra 
el Covid-19. 

Primera nit de toc de 
queda per les quatre 
localitats lleidatanes que 
s/han sumat a la llista 
Sis comunitats autònomes han aplicat 
la mesura en 458 municipis diferents 
lleida 
G.C. / EFE 

Aquesta passada nit ha estat la 
primera del nou període de toc 
de queda instaurat per la Genera
litat i aprovat pel Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya. La 
mesura durarà com a mínim fins 
el 20 d'agost i es passa dels 163 
municipis afectats arreu del país, 
a 176, entre els quals hi ha les lo
calitats lleidatanes de Bellpuig, 
Almacelles, les Borges Blanques i 
Tremp, les quals s'han sumat a Al
picat, Balaguer, Lleida, Mollerus
sa, la Seu d'Urgell i Solsona, les 
quals ja feia dues setmanes que 
havien de complir aquesta me
sura i, de moment, ho hauran de 
seguir fent. 

Aquests nous municipis s'hi 
~an sumat després que el Go
vern va anunciar aquest dimarts 
una modificació en els criteris per 
aplicar el toc de queda ja que ha 
rebaixat de 400 a 250 casos de 
covid-19 per cada 100.000 habi
tants el límit per haver d'aplicar la 
mesura. 

Pel que fa a tota Espanya, els 
habitants de 458 municipis de sis 
comunitats autònomes estan so
ta el toc de queda nocturn aquest 
cap de setmana, quinze localitats 
extremenyes estan tancades pe-

FOTO: ACN I Els carrers de Lleida han de quedar vuits a partir de la una 

rimetralment. 
El toc de queda s'ha imposat 

en sis municipis d'Aragó, 70 de 
Cantàbria, 77 de la Comunitat Va
lenciana, 121 de Navarra i 176 de 
Catalunya, mentre que la Junta 
d'Andalusia té l'aval judicial per 
a aplicar aquesta mesura en vuit 
localitats. 

Galícia és l'única comunitat en 
la qual és obligatori presentar el 
certificat Covid per a accedir a 
l'interior dels locals. Cantàbria te
nia en vigor aquesta mesura tam
bé, però ha decaigut, una vegada 
que el Tribunal Superior de Jus
tícia de Cantàbria va suspendre 

cautelarment aquest divendres el 
tancament dels establiments que 
havia demanat el Govern regio
nal. Una situació que també es va 
viure a Tenerife, on també la Jus
tícia va rebutjar l'obligatorietat 
d'aquesta mesura. 

A Andalusia segueixen a l'es
pera de l'aval judicial per a po
der implantar-lo'"al seu territori. 
En diverses comunitats, com la 
valenciana i Astúries, hi ha limi
tacions en les reunions socials, i 
tots els territoris apliquen reduc
cions d'aforament i mesures per 
mirar d'aturar la cinquena onada 
del Covid. 

Els geriàtrics reclamen tests de 
comprovació per evitar falsos 
positius entre els treballadors 
L'Associació de Centres d'Aten
ció a la Dependència (ACAD) ha 
demanat al Departament de Sa
lut que faci PCR de comprova
ció quan els professionals de les 
residències donin positiu en els 
cribratges periòdics a personal 
asimptomàtic "i correctament va
cunat". ACAD lamenta que quan 
apareix un cas positiu per PCR, 
el CAP estableixi la baixa per 10 

dies, sense realitzar cap sego
na prova PCR de comprovació. 
L'entitat considera "urgent" re
soldre aquest problema ja que 
en ple període de vacances "és 
molt però que molt difícil cobrir 
les baixes" i els usuaris "podrien 
quedar desatesos". "La prolon
gació d'aquesta situació pot oca
sionar un col·lapse assistencial en 
molts centres", adverteixen. 

FOTO: ACN I Les residències tenen problemes per trobar personal 
---------- - --------- . 

Els vacunats a 
l'estranger podran 
obtenir el Certificat 
Covid de la UE 
La Generalitat de Catlunya va 
anunciar en un comunicat que 
les persones que s'hagin va
cunat a l'estranger podran ob
tenir el Certificat Covid digital 
de la Unió Europea (CCD) de 
vacunació. Fins ara, la vacuna
ció d'aquestes persones només 
constava en la seva història clí
nica i no es registrava de forma 
estructurada en l' historial elec
trònic compartit, per la qual 
cosa el sistema informàtic no 
permetia generar el certificat 
europeu de vacunació. Cal re
cordar, però, que el Certificat 
Covid digital de la UE només es 
generarà si les vacunes són les 
autoritzades per l'OMS i això 
exclou, per exemple, la vacuna 
Sputnik rusa. · 

El35°o dels pacients 
amb la variant 
delta al Regne Unit 
D t~ 

El 35% dels pacients hospita
litzats amb la variant delta del 
coronavirus al Regne Unit te
nien la pauta completa de va
cunació, mentre que el 55% 
no havia rebut cap dosi, se
gons dades publicades ahir per 
l'agència de salut pública d'An
glaterra (PHE, en anglès). Entre 
1.467 pacients contagiats des 
del passat 19 de juliol per la va
riant delta, segons va confirmar 
la seqüenciació genètica de les 
seves mostres, 808 no estaven 
immunitzats i 512 havien rebut 
dues dosis, va detallar la PHE 
en un comunicat. "Si bé les va
cunes ofereixen alts nivells de 
protecció, no són efectives al 
cent per cent i no evitaran el 
contagi per Covid-19 per to
thom", destaca l'agència. 

United Airlines 
acomiadarà el 
personal que no 
estigui vacunat 
United Airlines, una de les 
majors aerolínies estatuni
denques, ha demanat a tots 
els seus empleats al país que 
estiguin vacunats contra el 
Covid-19 abans de finals d'oc
tubre o en cas contrari seran 
acomiadats, segons va infor
mar el canal CNBC. La mesura 
podria servir de precedent a la 
resta del sector, on altres em
preses ja s'ho estan plantejant. 
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EDIToRIAL: Una aposta clara pel Pallars jussà 

E I Consell Comarcal del Pallars Jussà ha impulsat una campanya per 
combatre el despoblament que pateix aquesta zona de Catalunya. 
D'entrada és un encert que les institucions detectin que aquest és un 

problema endèmic al que s'ha de posar remei d'una manera o altra. Es

pecialment destinada als joves perquè s'hi quedin a viure, i a través d'en

trevistes a gent representativa del Pallars, la campanya també vol donar a 

conèixer projectes basats en la innovació i la transformació del producte, 

el patrimoni natural i cultural i la qualitat de vida que pot oferir la comarca. 

Tot això està molt bé i és bo que es tiri endavant. Ara bé, si bé és cert que 

el Jussà compta amb atractius de primera línia, com el Montsec, el Con-

ERMENGOPOLYS 

" EXCLUSIO FINANCERA 

gost de Mont-rebei o castells com el de Mur i Llordà, també és veritat que 

sense unes bones comunicacions terrestres i digitals serà difíci l avançar. I 

en aquest sentit cal una aposta clara perquè la banda ampla arribi a tot el 
Jussà. I és que no s'entendria que la connexió digital de Sant Esteve de la 

Sarga i del Montsec siguin deficitaris per gaire més temps quan el nano

satèl·l it Enxaneta, que ha de servir per millorar la connectivitat al país, es 

controla precisament des de l'Observatori situat al seu terme. Ho feia no

tar aquesta setmana el diputat Tremosa després de visitar el Montsec i és 

precisament aquesta feina la que correspon al Govern. Treballar en xarxa 
per la despoblació, doncs, és la millor manera de que el Jussà se'n surti. 

El Banc d'Espanya ha fet públiques unes 
dades que revelen que a la demarcació de 
Lleida hi ha 130 municipis, dels 231 que té, 
que no disposen de caixer automàtic i que 
per tant els seus veïns no poden accedir als 
diners en efectiu sense haver de desplaçar

i del Pirineu que compliquen, per exemple, 
l'ús de datàfons o la població envellida, 
amb persones grans més habituades a l'ús 
de diners en efectiu que d'altres mitjans 
de pagament com són targetes o mòbils. 
Aquestes xifres ens demostren que per 

se a altres poblacions 
i ha alertat del risc 
11d'exclusió financera" 
que això comporta. Si 
bé és cert, que amb la 
pandèmia han canviat 
molts hàbits i entre 
ells hi ha el de pagar 
cada cop més amb 

Més de la meitat de 
municipis de Lleida 

no tenen accés directe 
a diners en efectiu 

molt que es parli 
de la lluita contra 
el despoblament 
rural, la realitat és 
una altra. Alguns 
serveis bàsics no 
estan encara avui 
garantits i mentre 

targeta i utilitzar menys l'efectiu, cal tenir en 
compte altres factors que agreugen aquesta 
falta d'accés als diners com poden ser les 
males connexions a internet que encara 
arrosseguen alguns pobles de l'àmbit rural 

això passi costarà 
fixar gent al territori i serà difícil revertir 
una situació que fa que cada cop hi hagi 
menys població i de més edat a les zones 
rurals. I això no canviarà només desitjant-ho 
i parlant-ne molt. Cal actuar i ràpid. 

OPINIÓ 7 

FRANCESC 
GUILLAUMET 

NI A PARDINYES NI 
POTSER ENLLOC ... 

F a molts anys que la situació 
dels temporers està irresol
ta. Massa, diria. Encara em 

recordo com moltes nits d'estiu la 
brigada de neteja anava amb les 
seves mànegues a l'antiga Plaça 
del Seminari, on hi havia acam
pats un grup de treballadors de 
la fruita, i els feia marxar durant 
unes hores. L'endemà al matí, 
com és lògic, ja hi tornaven a ser. 
Tot això que hem vist tota la vida 
va implosionar l'any passat amb 
el problema del Covid, quan Llei
da va rebre una allau de persones 
(moltes sense papers). a la recer
ca de feina . Vam sortir a totes les 
televisions i les imatges de gent 
dormint al carrer es van fer virals. 
Enguany s'ha aconseguit diners 
per fer un alberg. La Paeria el vol 
posar a Pardinyes però la majoria 
de veïns s'hi oposa i reclama la 
residència que va prometre l'an
terior consistori. Ara Fèlix Larrosa 
convida la resta de l'oposició a fer 
front comú per aturar l'alberg, 
proposa que s'opti per construc
cions modulars i pisos públics i 
diu que si govern~ en revertirà 
els usos per convertir-lo en resi
dència. Mentrestant s'ha retardat 
l'aprovació del projecte. I molt 
em temo que de tant marejar la 
perdiu potser ni a Pardinyes ni en 
mòduls. Ves que l'estiu que ve no 
continuem al Pavelló 3. 

cfarre
Resaltado



SABADO 7 DE AGOSTO DE 2021 I COMARQUES 17 

]anés suspèn Ezquerra de les 
seves funcions pel presumpte 
abús de poder cap a dos agents 
Els regidors de Sempre Alcarràs abandonen el govern 

Alcarràs 
REDACCIÓ 

L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, 
va suspendre temporalment el 
primer tinent d'alcalde, Manel 
Ezquerra, de totes les seves fun
cions. Arran d'aquesta suspensió, 
els altres dos regidors de Sempre 
Alcarràs, Dolors Gòdia i Josep Sis
cart, van comunicat la seva inten
ció d'abandonar també els seus 
càrrecs i Junts governarà ara en 
solitari. 

La sortida dels tres edils va ser 
motivada per la negativa de l'al
calde a donar "suport incondicio
nal" a Ezquerra en les denúncies 
per presumptes conductes mas
clistes, assetjament laboral i abús 
de poder que han estat cursades 
contra ell, després dels fets que, 
aquest 30 de juliol, van implicar 
dos agents de la Policia Local, el 
mateix Manel Ezquerra i un veí 
de la localitat, i que van derivar 
en un seguit d'acusacions creua
des, segons explica el consistori, 
en les quals els agents atribuei
xen aquestes conductes al fins 
ara primer tinent alcalde. 

Ezquerra, per la seva banda, 
acusa els agents, que ara estan 
de baixa per assetjament laboral, 
de mala praxi professional i de 
mentir "deliberadament" a cau-

FOTO: Aj. Aie./ Janés pren la decisió per "preservar la imatge d'Alcarràs" 

sa "del seu malestar derivat de la 
suspensió de la Relació de llocs 
de Treball", que suposava un in
crement en els seus sous. Ezquer
ra ha cursat una denúncia contra 
el veí d'Alcarràs. 

El consistori exposa que es va 
demanar d'inici a Ezquerra una 
disculpa adreçada als agents de 
la Policia Local implicats en l'inci
dent, que van presenciar en part 
l'alcalde i altres regidors i respon
sables municipals, per no haver 
actuat amb la responsabilitat i 
l'exemplaritat que han de carac
teritzar sempre els representants 

públics. En no ser atesa la petició 
i per evitar "conflictes futurs i es
vair ombres de dubte en el fun
cionament de l'Ajuntament", l'al
calde va plantejar que Ezquerra 
intercanviés les seves responsa
bilitats vinculades a àrees relacio
nades amb les denúncies amb el 
regidor d'Urbanisme del seu ma
teix partit. La proposta tampoc no 
va ser acceptada i, finalment, se 
li va demanar a Ezquerra atendre 
les opinions de tots els juristes i 
tècnics municipals consultats, els 
quals l'aconsellaven apartar-se 
vol untà ria ment. 

Queixes per la saturació de brossa a Conangles 
Usuaris de l'àrea de Conangles, pròxima a la boca sud del túnel de Vielha, es queixen de la saturació 
de brossa als contenidors situats en aquest espai natural. La recollida depèn del servei del Conselli 
Generau d:.\ran i aquests dies donada la gran afluència de gent (la majoria turistes que van d'excursió o 
pernocten) l'acumulació de deixalles és un perill per la salubritat pública. /FOTO: Núria Castells 

El Consell del Jussà inicia 
una campanya per posar 
fre al despoblament que 
pateix aquesta comarca 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà va presentar ahir la cam
panya 'Jo trio el Jussà. Una terra 
ON', per a la conscienciació i re
valorització dels recursos endo
gens de la comarca com a fons 
de creació de treball. Per dur a 
terme la campanya, s'han entre
vistat persones representatives 
del Jussà que estan relacionades 
amb el progrés, la modernitza
ció i el desenvolupament del ter
ritori per tal de donar a conèixer 
què s'hi està fent i què s'hi pot 
arribar a fer, fent vald re les for
taleses de la comarca. La campa
nya es comunicarà a través de les 
xarxes socials, entitats locals i en 
cartells publicitaris. La iniciativa 
ofereix als més joves raons per 
a quedar-se i desenvolupar-se 
dins de la comarca. Amb aques
ta iniciativa es vol donar a conèi
xer projectes emergents basats 
en la innovació o transformació 
del producte, el patrimoni natu
ral, paisatgístic i històric, la qua
litat de vida o tranquiHitat. Els 

Vol arrelar 
els joves i que 
facin vida a la 

zona 

protagonistes de la campanya 
són reflex d'èxit basat en el crei
xement professional, l'arrela
ment a la terra i les oportunitats 
que ofereix el territori. S'emmar
ca en una iniciativa que compta 
amb diverses accions, totes elles 
destinades a combatre el des
poblament. Per dur-les a terme, 
s'han coordinat diferents àrees 
del consell comarcal com ara 
Joventut, Ateneus cooperatius i 
projectes singulars, serveis soci
als, projecte les 7 comarques o 
l'entitat Pallars Actiu juntament 
amb els tècnics del programa de 
reactivació econòmica finançat 
pel SOC. 

FOTO: Aj. Rosselló/ Es troba ubicada davant del consultori mèdic 
--------------- ---·--··---

Rosselló instal·la una estació 
de reparació de bicicletes 
L'Ajuntament de Rosselló ha 
instal·lat una estació de man
teniment i reparació de bicicle
tes per als veïns i veïnes de la 
localitat. Ubicada a l'avinguda 

Guillem de Rosselló, davant el 
consultori mèdic, es tracta d'un 
punt de trobada des d'on molts 
ciclistes del poble i del club ci
clista fan les sortides. 

Solsona compta amb més dones a les 
categories superiors de l'Ajuntament 
Una diagnosi interna realitzada a l'Ajuntament de Solsona com a pas 
previ a la realització d'un pla d'igualtat posa de manifest la inexistèn
cia de bretxa salarial entre homes i dones i de segregació vertical, ja 
que hi ha una major presència de dones en les categories superiors. 
Aquest estudi ha desembocat en un Pla intern d'igualtat. 
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El de Museu de 
Tàrrega exposa 
l'obra de l'artista 
Georg Massanés 

e e I 

• . . , 
• • • • • • 

FOTO: Aj. Tàrrega / l'alcaldessa Alba Pijuan, amb l'artista 

El Museu Tàrrega Urgell acull 
des d'ahir i fins al 26 de setem
bre una exposició de pintura, di
buix i escultura de l'artista Georg 
Massanés. Amb aquesta mostra 
titulada 'Camins', Massanés ex
posa per primer cop a Tàrrega: 

'Camins' aplega més d'una 
trentena d'obres, la majoria 
de gran format, amb una alta 
càrrega simbòlica, algunes de 
les quals no s'han exhibit mai 
anteriorment. Així doncs, en la 
mostra s'hi pot veure una vinte
na de pintures a l'oli, cinc escul
tures i també alguns esbossos. 
Val a dir que també s'exhibeix 
un llibre que conté gravats origi-

nais de l'artista. L'obra de Mas
sanés, nascut a Alemanya i re
sident a Montoliu de Segarra, 
està marcada per la combinació 
de la figura humana, que en al
guns casos són autoretrats, amb 
animals o altres objectes quoti
dians plens de simbolisme. 

L'alcaldessa Alba Pijuan Vall
verdú ha destacat que Massanés 
"ens porta una proposta d'art 
contemporani amb obres que 
impacten i que conviden a la re
flexió com és el cas de la presèn
cia en les seves peces dels daus 
que indiquen incertesa sobre el 
futur, temàtica del tot actual pel 
moment que estem vivint". 

Balaguer obre un concurs 
per triar la peça \Balaguer 
Capital de la Sardana 2022' 
L'Associació Balaguer Capital de la 
Sardana 2022 i la Paeria de Bala
guer presenten un certamen de 
composició de sardanes per tal 
d'escollir la sardana que portarà 
el títol Balaguer Capital de Ja Sar
dana 2022. 

les raons de dur a terme 
aquesta modalitat de concurs 
són diverses i van des de l'origi
nalitat a l'afany de descobrir nous 
talents i, fins i tot, a voler donar 
un protagonisme al públic que as-

sistirà a la vetllada, en la qual es 
donarà a conèixer l'obra guanya
dora. la data triada serà el 6 de 
gener de 2022, en el decurs del 
tradicional Concerts de Reis que 
se celebra cada any al Teatre Mu
nicipal de Balaguer. 

Ahir es va obrir el termini per 
a la presentació de sardanes, que 
finalitzarà el propvinent 29 d'oc
tubre. Serà a partir de llavors que 

· un jurat, integrat per persones 
vinculades al món de la sardana i 

Els escenaris de Maria 
Barbol donen peu a una 
ruta guiada per Tremp 
Els espais emblemàtics que estan 
relacionats amb les seves novel·les 

FOTO: Aj. Tremp f Una de les visites 'Maria Barbal, de Tremp al món' que s'han fet aquest mes d'a_gost 

Tremp compta aquest mes 
d'agost amb la visita guiada 
'Maria Barbal, de Tremp al 
món'. 

Tremp 
REDACCIÓ 

Aquesta ruta es va crear per en
càrrec d'Òmnium Cultura l al mes 
de juny en motiu de l'acte de lliu
rament del 43è premi de les lle
tres Catalanes a Maria Barba!, 
que va tenir lloc a l'Espai Cultu
ral la lira de la capita l del Pallars 

Jussà. Això va suposar una fita, 
ja que el lliurament del premi 
d'Òmnium tenia lloc per primer 
cop fora de Barcelona. 

la visita es va oferir en aquell 
moment a convidats a l'acte de 
fora de la comarca, i ara l'Ajunta
ment de Tremp l'ofereix al públic 
general per tal de mostrar-los ei 
municipi i els espais de l'autora. 

la visita anirà a càrrec de la 
historiadora trempolina Joana 
Franch i el geòleg Jordi Panise
llo, que explicaran cada dissabte 

FOTO: Aj. Balaguer I Presentació del concurs per escollir la sardana 

d'agost, de lOh a llh, els espais 
més emblemàtics de la ciutat i 
els relacionaran amb la literatura 
barbaliana, la història de Tremp 
i la riquesa geològica del territo
ri. El punt d'inici de la visita és a 
la biblioteca pública i el recorre
gut transcorre pel nucli urbà de 
Tremp. 

Les places per realitzar-la es 
poden adquirir a través de la 
plataforma de venda d'entrades 
www.entrapolis.com a un preu 
de 4 eures. 

de reconeguda qualificació musi
cal i/o artística, es reunirà per va
lorar el compliment de les bases 
dels originals i seleccionar les tres 
sardanes fina listes. 

Les tres composicions seran 
interpretades, per ordre de ri
gorós registre, per una cobla 
a determinar, en el tradiciona l 
Concert de Reis, esmentat ante
riorment. El jurat determinarà, 
llavors, la sardana guanyadora i el 
públic assistent atorgarà, també, 
un premi. A més de les sardanes 
finalistes, els assistents es podran 
delectar amb una mostra de sar
danes d'autors o de temes bala
guerins. El veredicte del jurat i el 
del públic es donarà a conèixer en 
finalitzar el concert. 

T 
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La Picota 

Josep Maria Mullol 
President Pallars Jussà 

El Consell Comar
cal del Pallars Jus
sà ha llançat una 
nova campanya 
per revaloritzar el 
recursos de la co
marca com a fons 
de creació de treball amb l'objec
tiu de combatre el despoblament i 
oferir opcions als més joves. 

Joan Pifarré 
Propietari de la Granja Pifarré 

la Granja Pi-
farré acollirà 
aquest mes 
d'agost una no
va edició del la
berint de l'Hor
ta, una iniciativa 
que combina una vessant més 
lúdica amb la promoció d'aquest 
espai de la ciutat de lleida. 

Andrew Cuomo 
Governador de Nova York 

l'assistenta del 
governador de 
Nova York, An
drew Cuomo, 

que l'acusa de í 
tocaments a la 
seva residència 
oficial sexuals ha presentat una 
denúncia penal al comptat d'Al
bany. 

el Petardo 
Ja fa uns quant dies que les 
olimpíades de Tokyo estan en 
marxa i la diferència horària fa 
que moltes de les proves més 
interessant es celebrin de ma
tinada. Això comença a causar 
estralls en els companys més 
aficionats a l'esport. Darrera
ment dormen poc, però 'sarna 
con gusto no p~a', diuen 

DISSABTE 7 D'AGOST DE 2021 -anana 

I Mana 
Mesegué 
@mmmesegue I 

Olímpics 

-~~ ... 

Per un esportista, poder anar a 
unes olímpiades és un somni, el 
somni de tota una carrera, un pre
mi a l'esforç i a la perseverança. 
Un somni a l'abast de molt pocs. I 
en aquests Jocs Olímpics que s'es
tan celebrant a Tokio, encara és 
més especial poder-hi anar: sen
se públic, amb un any de retard, 
i problemes a causa de la pandè
mia, fan encara més complicat 
poder competir en condicions, o 
estar en les condicions òptimes 
per competir. Un esforç enorme 
per part dels mateixos esportistes 
però també per part dels entrena
dors, les federacions nacionals, i el 
comitè olímpic, ja que darrere de 
cadascun d'ells hi ha hores i hores 
d'entrenaments, lesions, recupe
racions, hores de fisioteràpia ... 
moltes concessions per poder ar
ribar on són ara, a tocar el cel amb 
els dits. I potser ens hem de parar 
a pensar, no només amb els que hi 
arriben, sinó també amb els que 
ho han intentat i no hi han arribat. 
la perseverança, la regularitat, 
l'esperit de superadó, i no tenir 
por a les adversitats, són valors 
que t'ensenya l'esport, tant d'alta 
competició com l'esport base que 
practiquen nens i nenes. Aquests 
valors són els que han donat for
ça a Simone Biles per plantar-se i 
dir que no pot més, són també els 
que han portat a Sandra Sanchez 
a guanyar la medalla d'or en kata 
femení, i són també els que han 
fet que Djokovic abandoni els Jocs 
amb llàgrimes als ulls. Però, tots 
tenen en comú que són olímpics, 
i només per això, tant si guanyen 
com si perden, han de tenir el nos
tre reconeixement. 
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