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Deis sís \crítics/ als nos rotunds: la
radiografía del desacord sobre els
Jocs Olímpics d/Hivern al Pirineu
Entre els posicionaments partidaris i contraris, també hi ha les
dificultats i els dubtes jurídics de la co~sulta que s'ha pro mes
Lleida
JUDIT CASTELLA
Jocs Olímpics d'Hivern amb el suport del territori. És la premissa
sobre la qual batalla el Govern a
l'hora de defensar la candidatura
del Pirineu en aquest certamen.
Pero la voluntat de comptar amb
el territori no és pas sinonim de
facilitat i prova d'aixo n'és el guiri-gall d'opinions i fets que s'han
generat en els darrers dies, que
es resumirien així: Alcaldes a favor; alcaldes a favor pero amb
condicions; alcaldes encara per
decidir el seu posicionament;
partits en contra; partits a favor;
partits a favor pero amb retrets;
plataformes contraries, actuació
del Síndic de Greuges i una consulta sense data concreta i amb
crítiques.
Aquest seria el pols actual respecte als Jocs, amb una radiografia del desacord que detalla diferents posicions. Per una banda,
els alcaldes. En les darreres setmanes s'han celebrat quatre consells d'alcaldes: el de la Val d'Aran
(divendres 28 de gener) en que es
va ratificar el seu suport als Jocs,
seguint la línia del ja expressat
per la síndica d'Aran. Més endavant, es van celebrar els del Pallars Jussa, el Sobira i I'Ait Urgell,
el dimecres 2 de gener. Els alcaldes del Jussa es mostren favorables als Jocs pero amb condicions. Unes condicions que passen
perno vincular les mi llores en les
infraestructures a la celebració
deis Jocs perque consideren que
són imprescindibles. Aquest posicionament es va fer públic després del consell d'alcaldes, que
es va celebrar dies després que
l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar
Cases, exposes, per exemple, que
volien disposar de més informació per posicionar-se.
Pel que fa al Pallars Sobira, 14
deis 15 ajuntaments han subscrit una declaració institucional
de suport. Tots els coñsistoris,
menys el del Baix Pallars que es

FOTO: Laura Cortés (ACN)/ La protesta que va protagonista Stop Jocs Olímpics a Balaguer a !'arribada del president de la Generalitat, Pere Aragones

El Jussa, sí amb
condicions; 14
dels 15 alcaldes
del Sobira, a
favor i a l~lt
Urgell falta
unificar criteris

LaCUP i
els Comuns
s'hi oposen,
mentre que PP
i Cs defensen
la candidatura
amb l~ragó

va abstenir, consideren que "la
celebració pot resultar un esdeveniment de gran importancia".
A més a més, el Sobira no només
s'hi mostra clarament a favor, sinó que no en vol quedar al marge. Per aixo ha proposat al Govern
la celebració de les proves de telemarc a la comarca, a l'estació
d'Espot. Tot í que aquesta competlció actualment no és olfmpica,
Caries lsus, president del Consell

Comarcal, confia que al 2030 ho
sigui. En aquest sentit, el Sobira
també s'ofereix perque els esquiadors olímpics puguin entrenar en
alguna de les cinc estacions pallareses Precisament aquestes propostes les va fer arribar el Consell
d'Aicaldes al Govern que ho va
veure amb bons ulls.
A I'Ait Urgell, al seu torn, és
on hi ha menys claredat de posicionaments perque hi ha diver-

ses visions. Segons expressava el
president del Col1"sell, Martí Riera,
a mesura que "es facin passos" en
el projecte les postures s'aniran
"clarificant". També va dir que tenen previst abordar el tema entre
els alcaldes en una altra reunió
per anar 11Unificant criteris". De
fet, un deis alcaldes que va demanar més informació abans de posicionar-se va ser Francesc Viaplana, de la Seu d'Urgell.
Precisament en aquests consells d'alcaldes ha entrat en joc un
nou actor per part del Govern per
defensar el projecte: Anna Caula, secretaria general de I'Esport.
Ca ula va participar en els consells
de I'Ait Urgell, el Jussa i el Sobira
per explicar el projecte i recollir
opinions i dubtes.
PICk-BARALLA
Segona branca: institucions. La
Díputació de Lleida hi esta a favor
i la Generalitat també pero manté que vol comptar amb el suport
del territori. Com s'ha complicat

el paper de la Generalitat els darrers dies? Amb l'estira-i-arronsa
amb el president de I'Aragó, Javier
Lambáo, que va plantar el president Aragones en la reunió prevista el 28 de gener a Balaguer després que es digués des d'aquí que
els Jocs els havia de liderar Catalunya. Amb acusacions creuades
de ufalta de respecte", s'ha sumat
un nou pols més, tot i que Aragones defugia de voler "posar més
llenya al foc". Ara per ara, no hi
ha cap altra data concreta sobre
quan es podría celebrar una reunió entre els dos presidents, tot i
que la consellera de Presidencia,
Laura Vilagra, va explicar aquest
dilluns que podria ser en breu.
En tercer lloc, els partíts. Mentre ERC, Junts, PDeCAT i PSC en detensen la celebració (els primers
amb la consulta), els Comuns i la
CUP s'hi oposen frontalment. Uns
hi veuen 110portunitats", altres un
model que 11no és el necessari".
El PP aposta per una candidatura
• passa a la pag. seguent ~
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Comercialitzen més de
80.000 calc;ots cuits a
la setmana a Ponent

FOTO: PUCAE/ Els manifestants rebutgen les línies d'alta tensió

Una empresa de Castellnou de Seana
confia vendre'n 1,5 milions enguany

Un centenar de vehicles, en
marxa lenta contra les MAT
Cent vehicles i un gran nombre
de persones procedents de les
poblacions afectades i altres
llocs de la Ribagor~a i el Pallars

Castellnou de Sea na
ANNA BERGA (ACN)
Poder menjar cal~ots recent cuits
a casa sense necessitat d'haver
d'encendre el foc ni d'embrutar-se les mans. Aquesta és la
"comoditat" que ofereix el Rebost de Ponent, una empresa de
Castellnou de Seana (Pia d'Urgell)
nascuda fa set anys i que, des de
llavors, ha vist com la demanda d'aquesta ceba no ha parat
de créixer i de guanyar adeptes.
Cada cap de setmana couen i comercialitzen uns 80.000 cal~ots,
a més de la seva respectiva salsa,
que es venen a totes les comarques de Ponent i, des d'aquest
any, també als punts de venda
que han habilitat a Igualada i
Manresa. A més, des de fa tres
anys també compten amb restaurant propi. Amb tot, aquesta
temporada que esperen vendre
1,5 milions de cal~ots cuits.
El Rebost de Ponent té unes
10 hectarees de terreny dedicades al cultiu d'aquesta ceba dol~a. El seu copropietari, Jordi Lla-

Jussa, la Llitera i el Somontano
de Barbastro van participar ahir
a la marxa lenta per rebutjar
!'autopista electrica.

FOTO: ACN/ El Rebost de Ponent té més demanda entre febrer i mar~
FOTO: Aj. Borges/ S'hi van fer activitats com tallers i esmorzars
nes, ha explicat que enguany han
plantat tres milions de cal~ots, del
quals n'esperen vendre la meitat
ja cuits, uns 1,5 milions. A més,
quan ho necessiten també en
compren i venen a diferents prove'idors locals. "Anem al100%, cada setmana fem més cal~ots i batem records", explica Llanes.
De fet, els mesos de febrer i
mar~ és quan més demanda te-

nen i, a banda, també han notat
la fi de la limitació de les reunions
a 10 persones, ja que ara hi tornen a haver comandes més nombrases tant per emportar com al
restaurant. L'exit del Rebost de
Ponent, segons Llanes, és que
ofereix "comoditat". "Ho hem fet
comode perque a tothom que
li agradin els cal~ots se'ls pugui
menjar a casa", explica

Les Borges Blanques celebra
el seu mercat de rebaixes
Les Borges Blanques va acollir
ahir el mercat de rebaixes, organitzat per I'Associació de comerciants, amb la col·laboració

de I'Ajuntament, amb diverses
activitats com un esmorzar ofert
per varíes pastisseries, tallers i
música en directe.

CONTACTA AMI NOSALlRESI

FGC invertira 24
milions d,euros
per millorar
restació de Boí

SJLH·.

La Vall de Boí
ACN
Ferrocarrils de la Generalttat de
Catalunya (FGC) invertira un total de 24 milions d'euros per tal
de poder millorar el conjunt de
l'estació d'esquí de Boí Taüll. Així ho preveu el pla estrategic per
als propers deu anys que contempla una inversió anual de 2,4
milions d'euros, segons va explicar aquest dissabte la presidenta
de Ferrocarrils de la Generalitat,
Marta Subira, que va assegurar
que aquest import servira per
posar l'estació del Pallars Jussa
"als mateixos estandards de qualitat de la resta d'equipaments
de muntanya de Ferrocarrils de
la Generalitat". En aquest sentit,

FOTO: ACN/ Es tara en els propers 10 anys per modernitzar-la
cal destacar que les inversions
aniran destinades principalment
a modernitzar els equipaments i
instaHacions de l'estació, a renovar la maquinaria, així com també
a millorar la capacitat d'innivació
per poder donar un millor servei
i poder acollir esdeveniments esportius. Cal recordar que l'estació

de muntanya de Boí Taüll va posar en marxa al gener el Teleesquí
Puig ~aleó. El giny és un remuntador d'arrossegament reubicat
de la propia estació (antigament
anomenat Teleesquí Erta) que
substitueix l'antic telecadira que
portava al punt més alt de !'estació.
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Lleida ret homenatge a les
dones professionals del vi
amb un cicle de maridatges
Les enologues Gemma Plaza
(Grup Tomas Cusmé), Pilar Salillas (Lagravera), Núria Bigorra
(Terrer de Pallars), Judit Sogas
(Rubió de Sois) i lla vinyerona Sara Jové són les protagonistes de
d'vines', un cicle de maridatges
concebuts per retre homenatge
a les dones del vi de Ueida. Així
durant el mes de mar~ el restau- •
rant L'Espurna acollira cinc sopars de tast, que inclouran cinc ga del Grup Tomas Cusiné, que
degustacions i cinc vins (la major dijous 3 de mar~ conduira l'esdepart de la DO Costers del Segre), veniment gastronomic que comque seran condu"its per aques- binara vins deis cellers Tomas
tes cinc enologues i vinyerones Cusiné, Cérvoles i Castell de Rede les comarques lleidatanes. La mei amb les propostes culinaries
proposta esta organitzada per la del xef Jesús Gimena. Una setconsultora gastronomica Como mana més tard, el 10 de mar~,
Pomona. La primera en trencar sera el torn de Pilar Salillas, diel gel sera Gemma Plaza, enolo- rectora general.

S'han
programat
cinc sopars de
tast

El Museu de Lleida acull
un acte sobre patrimoni
com a eina educativa
Amb la presencia d'una desena
d'entitats de la demarcació de Lleida

fOfO: I 1/ Alguns deis participants d'ahir en el seminari de treball que es va fer al Museu de Lleida
Lleida

'Viatge a l'llla de Man' a
I'Auditori Enrie Granados
Artixoc, companyia de teatre,
va protagonitzar ahir 9issabte
a la tarda un "Viatge a l'llla de
Man" a I'Auditori Municipal Enrie Granados, en el marc de la

programació "Amb la tribu" de
La Temporada Lleida. Aquest
espectacle inicia els concerts familiars #amblatribu per aquest
2022.

REDACCIÓ
Una desena d'entitats de les comarques lleidatanes que treballen al voltant del patrimoni cultural i natural van participar aquest
dissabte en un seminari de treball
celebrat al Museu de Lleida, una
activitat emmarcada dins el projecte 'El Patrimoni, eina educativa al servei del desenvolupament
territorial. La dimensió educativa
deis Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en relació
amb el patrimoni'.
Aquest projecte esta impul-

sat per la Secció de Sociología i
Educació de l'lnstitut d'Estudis
llerdencs i té com a objectiu principal potenciar la transformació
de les practiques educatives de
les entitats que hi participen, de
manera que puguin ser alineades
amb I'Agenda 2030 peral Desenvolupament Sostenible.
El projecte compta amb l'assessorament es¡S"ecialitzat de
Gemma Carbó i Roser Servalls, directora i tecnica d'educació, respectivament, del Museu de la Vida Rural de I'Espluga de Francolí.
La celebració d'aquest seminari

ICAMP

cana
da dilluns
parlem d'agricultura amb La ~

suposa l'inici de la segona fase
del projecte, que es desenvolupa
des del 2019. En aquesta segona
fase, el repte és passar del coneixement teoric deis ODS a !'aplicació practica, aprofundint en els
objectius d'aprenentatge específics deis ODS i com aquests es
poden incorporar a les practiques
educatives.
Esta previst realitzar un segon
seminari de treball amb les entitats, orga_
nitzar una jornada oberta al públic 1 crear una publicació
que recul li tota !'experiencia del
projecte.

