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Una altra guerra al cor d'Europa

les quatre de la matinada (hora catalana) el secretari general
de les Nacions Unides, Antonio Guterres, suplicaya a Vladimir Putin que no ataqués Ucraïna. Va ser en va perquè pràcticament a la mateixa hora el president de Rússia compareixia per
anunciar que havia autoritzat una "operació especial" al Donbàs.
En conseqüència, la guerra ha començat. Després de diversos mesos de tensions i contactes diplomàtics Rússia ha decidit atacar. Pel
que sembla l'acció no se circumscriu només a la zona del Donbàs, la
regió de les dues repúbliques de les que va reconèixer la independència dilluns, sinó també a Kíev i altres ciutats d'importància del
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seu país veí. Com era d'esperar, les víctimes ja es compten per centenars i si ningú no atura aquesta barbàrie la ll ista de morts, militars
o civils, ani rà creixent. És el que tenen totes les gue rres, un mecanisme que destrueix tot el que es t roba per davant. Davant d'aquesta situació el món occidental i la ONU han de frena r la guerra que
ha començat Putin i que té mala peça al teler perquè la superioritat
de Rússia és aclaparadora. Les sancions faran mal però no imped iran que faci i desfaci. Això només seria possible amb ajuda militar
sobre el terreny però s'obriria la porta a un conflicte de dimensions
desconegudes. Tant de bo s'arribi a una solució pactada .
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100 MILIONS PER A
BAQUEIRA BERET
questa és la xifra escanda losa
que el Govern de la Generalitat preveu invertir a l'estació
d'esqu í aranesa per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. Es tracta de
l'única estació de propietat privada
que resta al Pirineu cata là. La resta
van ser absorbides per la Generalitat a mesura que s'anaven arruïnant
i, per tant, ara sobreviuen a càrrec
dels contribuents, siguin esquiadors
o no. Es veu que són el "motor econòmic" de la serralada. Baqueira
té beneficis perquè cau al vessant
nord, on hi ha més neu, i perquè té
muntat un gran negoci immobiliari.
La darrera promoció treu a la venda cases adossades a 2,5 milions
per unitat. També és cert que la
presència assídua dels Barbons ha
servit per posar de moda el complex i atraure la cort de fa mosos i
polítics monàrquics. Després de la
publicació del manifest signat per
una àmplia representació de la comunitat científica que desaconsella
tirar endava nt els "Tripijocs" Olímpics, un govern responsable hauria
de reti rar aquesta candidatura als
antípodes de la lluita contra el canvi
climàtic i la defensa de la biodiversitat. A més, ja es veu a qui beneficiaran de debò. A part de sentir vergonya per ser espanyol, ja començo
a sentir-ne per ser cat alà. Tot plegat
molt d'esquerres i republicà.
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ESTA
PIRAT
Una de les anècdotes més celebrades entre
els periodistes veterans de LA MAÑANA és
un peu de fotografia que va aparèixer publicat al diari a principis dels 90. En un dels moments àlgids de la tensió al Pròxim Orient, la
imatge mostrava diferents milicians de l'OLP
enfrontant-se a les tropes israelianes. El peu
de foto era contundent: Els
palestins estan pirats. No
cal dir que va ser una relliscada involuntària. Mentre
esperava que l'agència EFE
enviés la fotografia que
havia d'il·lustrar la notícia,
el redactor que editava la informació va
escriure aquella frase per fer broma i després no va pensar a canviar-la. La pàgina va
superar tots els filtres posteriors i ningú no
se'n va adonar fins a l'endemà, quan ja havia sortit impresa. L'anècdota, una més de

les moltes que es donen a les redaccions de
tots els diaris, és la versió escrita de situacions que es produeixen també en ràdio i televisió, com aquells micròfons que queden
accidentalment oberts i capten comentaris
relaxats, molts cops irreverents. Amb precedents com aquest, si en alguna informació
d'avui d'aquest diari o
de qualsevol altre us trobeu una frase del tipus
El Putin està pirat, no us
estranyeu pas. Periodísticament seria poc correcta i l'hauríem d'afegir
a l'historial de gazapos, però diria que és
una opinió generalitzada. Un boig que té a
mà armes de destrucció massiva (i reals, no
com les que Aznar li atribuïa a Hussein) és
un perill per a la humanitat. Creuem els dits.
No hi podem fer res més.

Un boig amb un
arsenal d'armes,
no com Hussein

Estevill ingresó en
la prisión de Lleida
para evitar su fuga
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Insten el Govern a consensuar
la participació a 1a consulta
dels Jocs de més comarques
Són el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès i ERC i
Junts voten a favor d'aquest punt en una moció
Lleida
ACN
El Parlament va instar el Govern
a consensuar amb el Berguedà,
el Solsonès i el Ripollès la seva
incorporació a la consulta per
decidir sobre els Jocs Olímpics
d'hivern. Els partits que donen
suport al Govern, ERC i JxCat, i
també la CUP-NCG, van transaccionar aquesta esmena amb En
Comú Podem, que va registrar la
iniciativa. PSC-Units, Vox i PPC ho
van rebutjar, i Cs es va abstenir.
Els comuns entenen que la moció insta a incloure a tot el territori afectat tant al procés participatiu com a la consulta popular.
Amb tot, la consellera Vilagrà va
dir aquest dimecres que la moció pactada no implica ampliar la
consulta, sinó que insta a "treballar" amb les comarques sobre la
seva implicació.
Tots els grups del_ Parlament
també van emplaçar el Govern a
fer pública tota la documentació
elaborada en el marc del projecte
de la candidatura dels JJOO d'hivern fins al moment. Demanen
que s'especifiqui qui ha fet cada encàrrec, el cost de cada document, la forma d'adjudicació,
quines han estat les empreses
adjudicatàries, i tots. els detalls
que hi hagi disponibles del projecte ara mateix.
En canvi, no va prosperar un

Bellvís
Aquest dijous s'ha produït un incendi en la banqueta de la séquia
del Canal d'Urgell en el tram que
discorre pel municipi de Bellvís.
Segons el col·lectiu Canal Viu, un
una primera estimació l'incendi
. podria haver afectat alguns centenars d'arbres. Tot i la ràpida
actuació del cos de Bombers, al-

La Diputació de Lleida incrementarà la dotació destinada
a les polítiques d'igualtat que
es 'despleguen a t ravés dels
consells comarcals, tal com ho
va· explicar ahir al matí la Diputada de l'àrea d'Igualt at de
la Diputació de Lleida, Helena
Martínez, en la reunió que va
mantenir a Tremp amb el president del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Josep M. Mullo! i
les tècniques de l'àrea d'Igualtat. Aquesta línia de finançament, que està oberta des de
l'any 2020, preveu per l'anualitat un important increment de
cara a aquest 2022. Josep M.
Mullo! va va lorar molt positivament l'increment de la dotació.

Marc Tarrau,
portaveu
d'UAal
consistori de
NautAran
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Laura Vilagrà diu que la moció no implica ampliar la consulta

punt de la moció que volia que el
Parlament constatés que la celebració d'uns JJOO d'hivern "no
dona resposta a les principals
necessitats que tenen les comarques pirinenques".
El diputat dels comuns Marc
Parés va denunciar les "incongruències ambientals, socioeconòmiques i democràtiques" d'un esde-

Cremen centenars dl arbres
a la banqueta del Canal en
dos incendis a Bellvís i el Palau
JOSEP A. PÉREZ

Més recursos
pels consells
en matèria
d 'igualtat

guns exemplars han quedat total-.
ment calcinats.
Segons Canal Viu, aquesta mateixa setmana també han cremat
alguns arbres en la banqueta del
Palau d'Anglesola, en un tram que
també va patir diversos incendis
l'any passat. Per aquestes circumstàncies els representants de
l'entitat naturalista creuen que es
tracta d'alguna persona que creu

veniment com els Jocs Olímpics
d'hivern al Pirineus. Creu que és
"un greu error estratègic" planificar-los: "Els milions que el COl
posa sobre la taula són molt sucosos, però són pa per avui i gana per a demà". I va criticar que
el Govern "s'ompli la boca de qualitat democràtica" i després "es
vulgui excloure de la votació unes

"que l' homa dels arbres perjudica
els conreus", o també podría ser
que "vulguin parar atenció perquè la Comunitat General de Regants dels Canals d' Urgell (CGRCU) hi faci més manteniment".
Des de la Comunitat de Regants van confirmar que s'han fet
la pertinent denuncia als Mossos
d'Esquadra, tal com és fa cada
cop que es produeix un incident
que es pot considerar intencionat. EJs responsables del regadiu fan una crida a la ciutadania
per tal que observin conductes
sospitoses i es pugui localitzar al
presumpte autor o autors dels incendis.

comarques que estaran impactades pels JJOO".
La diputada d' ERC Marta Vilalta ha manifestat que "no hi haurà
Jocs si la gent dê l'Aran i l'Alt Pirineu no ho volen". Vilalt~ va expressar que són aquests dos territoris "els principals protagonistes
.que han de poder decidir de forma directa".

Unitat d'Aran va comunicar a l'Ajuntament de Naut
Aran el canvi de portaveu.
Per unanimitat dels seus
integrants, s' ha decidit que
el nou portaveu del grup sigui el regidor Marc Tarrau
Leja. Així ·mateix, aquesta
decisió va ser ratificada per
la Comissió Executiva d'UA,
per tots els seus membres.
El 2015 va ser elegit president de ·I'EMD de Bagergue, càrrec que ostenta
fins a l'actualitat, i el 2019
regidor a l'Ajuntament de
Na ut Aran.
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