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El Jussà aprova
el primer pla
d'Igualtat de
gènere i LGTBI
El ple del Consell Comarcal del
Pallars Jussà ha aprovat per
unanimitat el primer pla de polítiques de gènere i lgbti de la
comarca per seguir avançant
en el compromís de promoure
les polítiques públiques en matèria d'igualtat i la garantia de
drets de totes les persones en
les diferents esferes de la vida.
Aquest pla s'ha realitzat tenint
en compte la doble perspectiva "lgbti í dona". Josep Maria
Mullol president del Consell va
comentar que "el fet d'haver
aprovat el pla per unanimitat,
deixa palès el compromís real".

Milloren la
seguretat
viària entre
el Berguedà i
el Solsonès
Territori millorarà la connexió i la seguretat viària
entre el Berguedà i el Solsonès amb una inversió de
més de 25 milions d'euros. El Departament té en
redacció projectes i estudis
per a l'eixamplament i la
millora del traçat de la C-26
entre Montmajor i Berga
i de la B-420 entre Navès i
Montmajor. El secretari de
Territori i Mobilitat, Isidre
Gavín, i el director d'Infraestructures de Mobilitat,
David Prat, es van reunir
ahir ambs el Solsonès.

Reparteixen a
Térmens carrets
de reciclatge
plegables
L'Ajuntament de Térmens ha repartit gratuïtament vuit carrets
de reciclatge plegables entre
les persones majors de 75 anys
que viuen soles o amb una altra
persona major de 75 anys. La
mesura vol facilitar el transport
de la brossa fins a les illes de
contenidors, així com fomentar
el reciclatge i fer-lo accessible a
tothom. Es tracta d'una iniciativa que va realitzar el Consell
Comarcal al 2018 coincidint
amb el canvi de model de reciclatge en illes de contenidors.

Més de 150 científics alerten
que a nivell ambiental els Jocs
al Pirineu són "insostenibles"
Els investigadors indiquen que no hi ha "opcions
verdes" i veuen "inacceptable" la candidatura
Barcelona
LAURA FfGULS (ACN)
Més de 150 investigadors d'universitats i centres de recerca catalans han signat un manifest en
què rebutgen la proposta per a
uns eventuals Jocs Olímpics d'Hivern als Pirineus el 2030. En el
manifest, aporten dades científiques i bibliografia i conclouen
que una eventual candidatura
és "inacceptable" en el context
actual de "crisi sistèmica: climàtica, energètica, sociosanitària
i econòmica. Els científics indiquen que "no existeixen opcions
verdes" per celebrar un esdeveniment com aquest i que estudis sobre altres Jocs Olímpics
d'Hivern demostren que són "insostenibles ambientalment, econòmica i social". "En el cas del
Pirineu, la proposta és altament
insostenible", va afirmar l'arqueòleg Ermengol Gassiot en la presentació del document.
El document presentat, 'Manifest científic independent davant
de la proposta de Jocs Olímpics
d'Hivern 2030 als Pirineus', recull la "preocupació" dels investigadors per !'"impacte negatiu
i les pèrdues que aquests grans
esdeveniments esportius poden
tenir sobre les economies locals,
els paisatges rurals i els ecosistemes dels Pirineus". Els impulsors

FOTO: ACN/ També adverteixen que anteriors Jocs han comportat "pèrdues de milions d'euros"
del manifest, que de moment
compta amb unes 170 adhesions, indiquen que les dades científiques demostren que el model
socioeconòmic per a les àrees de
muntanya basat en el turisme de
masses en què s'emmarquen uns
Jocs d'Hivern és "incompatible
amb la crisi climàtica i els reptes

socials i ambientals que afronta
el territori". Els investigadors adverteixen que anteriors Jocs han
comportat "pérdues de milions
d'euros públics", "malbaratament
de recursos escassos com l'aigua
i l'energia" i !,emissió de milions
de tones de C02 equivalent".
El manifest assenyala que ac-

Vergés insta a no "demonitzar" el turisme i
demana desvincular el sector dels JJOO
La síndica d'Aran, Maria Vergés,
va afirmar ahir que es nega a
"demonitzar" el turisme, pel pes
que té aquest sector en l'economia. En aquest sentit, va defensar les polítiques que s'estan duent a terme per fer-lo sostenible.
Tot plegat ho va dir en resposta a
les preguntes de diversos grups
parlamentaris durant la seva
compareixença a la Comissió
d'Afers Institucionals de la cambra catalana per explicar la situa-

ció de la Val. Així, va demanar no
vincular el turisme amb la candidatura de Jocs Olímpics d'hivern
Pirineus-Barcelona 2030. També
va assegurar que no veu el projecte com una finalitat, sinó com
un "instrument" i una oportunitat per "posar al dia" el territori i
va concloure argumentant: "Ningú ens ha dit quin és el pla B".
Vergés ha reconegut que acollir
uns JJOO és una manera de donar a conèixer el territori, però

va destacar que l'Aran ja "viu"
dels visitants de la zona. "No podem oblidar que el turisme hi és i
no el podem esborrar del mapa",
va afirmar la síndica, per defensar el pla que s'està ideant per
reconvertir el sector en futur. Així mateix, va explicar que també
es treballa en la diversificació de
l'economia de la Val i va dir que
s'ha de separar aquest debat
del de la candidatura olímpica.
També va voler deixar clar que

tualment un 30% de les estacions d'esquí dels Pirineus no són
viables sense neu artificial i que,
segons les previsions, un 70% en
necessitaran d'artificial en el període ·2030- 2050 en un escenari
d'estabilització d'emissions, xifra
que s'eleva al 76% si es manté el
ritme actual de creixement.

rebutgen la construcció d'infraestructures "faraòniques"
al territori i que volen millores
en les existents, com ara les
carreteres C-28 i N-230, entre
d'altres.
Pel que fa a la consulta sobre el suport als Jocs d'hivern,
prevista per aquesta primavera i en la qual podran votar els
habitants de l'Alt Pirineu i Aran,
Vergés va demanar que es respecti la seva autonomia en
aquesta qüestió. Així, va defensar parlar del model de territori del futur a través d'un pla de
participació ciutadana, on també s'analitzi el paper dels JJOO.
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El Govern fa ara marxa
enrere i Tremp manté
les proves de selectivitat
La dispersió de la població i la manca
de transport públic han esfat clau

FOTO: Ràdio Balaauer/ Imatge de la protesta que es va fer ahir
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MARTA LLUVICH (ACN)
El Govern ha fet marxa enrere i
mantindrà un curs més les proves
de la selectivitat a Tremp. Així ho
ha anunciat la secretària general
del Consell lnteruniversitari de
Catalunya (CIC), Cristina Gelpí,
després d'entrevistar-se amb el
delegat del Govern a l'Alt Pirineu
i Aran, Ricard Pérez, el president
del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, ·Josep Maria MulloI i l'alcaldessa de Tremp Maria Pilar Cases. Gelpí va argumentar que la
dispersió de la població, la manca de transport públic i disminuir
els riscos de contagi per coronavirus han pesat per mantenir les
proves de les PAU a Tremp. Gelpí
va garantir les proves a Tremp un
any més i serà el curs 2023 quan
es torni a analitzar mantenir-les
al Pallars o no.
Fa deu dies la Universitat de
Lleida, supervisor de l~?s PAU a la
demarcació de Lleida, confirmava a I'ACN, que Tremp ja no aco-

Concentració a la residència
Comtes d'Urgell de Balaguer
contra la precarització labora~

FOTO: ACN/ Es va anunciar després d'una reunió que va tenir lloc ahir
llirà les proves de la selectivitat
aquest curs escolar. Aquesta seu
es va crear juntament amb Vielha i Tàrrega fa dos anys per reduir
desplaçaments i disminuir els riscos de contagi per coronavirus,
mitjançant l'establiment de grups
més reduïts. D'aquesta manera
els alumnes del Sobirà s'haurien
de desplaçar a la Seu d'Urgell i els

Els treballadors de la residència
Comtes d'Urgell de Balaguer es
van concentrar ahir davant de
les instal ·lacions per denunciar
la precarització laboral i salarial que pateixen, convocats pel
sindicat CCOO. Helena Motos,
responsable de Sanitat de CCOO
a Lleida, va explicar, en declaracions a Ràdio Balaguer, que els

treballadors demanen a l'administració més control sobre' les
residències públiques. Al mateix
temps, sol·liciten una dignificació de la professió per evitar rotacions. A la protesta d'ahir se li
sumarà el proper dissabte 26 de
febrer una marxa pel passeig de
l'Estació fins a la plaçà Mercadal
d~ Balaguer.

de Tremp a Lleida. Per contra, les
seus de Vielha i Tàrrega es mantenien tot i que es van crear en
el mateix moment i amb els mateixos objectius. Els punts habituals de Lleida i la Seu d'Urgell se- ·
guien també. Gelpí va insistir que
les despeses de les proves de les
PAU a Tremp aniran a càrrec del
Departament de Recerca.

UP demana que Acció Climàtica estudiï
mesures per pal·liar l'impacte de la sequera
El sindicat recorda que les previUnió de Pagesos traslladarà avui
sions
del Meteocat apunten que
a Acció Climàtica, en el marc de
la Taula sectorial agrària de Cere- la sequera es perllongarà durant
el març.
als-Herbacis, la necessitat que el
Departament comenci a estudiEl sindicat considera que, enar mesures per pal·liar l'impacte tre les mesures, cal demanar l'arque tindrà la sequera d'enguany . ticulació de la reserva de crisi,
en els conreus herbacis de secà,
aixecar les obligacions de la diveri també ens els de regadiu, atès sificació de conreus i la superfície
que els embassaments només
d'interès ecològic, fer servir fons
estan al 55% de la seva c¡¡pacitat,
del Desenvolupament Rural no
quan fa un any estaven al 85%. gastats per establir ajudes direc-

tes, totes aquestes previstes per
la Política Agrària Comuna [PAC]
actual, fins a l'establiment d'un
ajut d'estat directe per a les explotacions més afectades.
Així mateix, UP demanarà
que es pugui elevar, excepcionalment, el màxim de nitrogen orgànic permès en conreus herbacis
en zones vulnerables fins al total
màxim permès, sense passar els
170 kg/n/ha i any.

FOTO: Aj. Mollerussa/ Estan exposats al centre comercial la Morea
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Mollerussa exposa trenta
Vestits de Paper a Navarra
Una trentena de peces procedents del fons del Museu de
Vestits de Paper han viatjat a la
capital de Navarra per a ser exposades al centre comercial la

Morea, a l'exposició 'El pape! esta de moda', des del16 de febrer
fins al 19 d'abril. Aquesta exposició ocuparà la zona de passeig i
una de les places principals.

