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I pàg. 24 
Partidàs del Barça a Nàpols, 
amb un 2-4 que el posa a vuitens 
i que retorna l'alegria als culers 

I pàg. 33 
Pau Pi decreta l'inici de la festa de 
Carnaval a Lleida, que aquest any torna 
als carrers, i la Toltes l'obre a Tàrrega 
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I tremola l'economia de Lleida 
Ten ·I L'exèrcit rus ataca per tots 
els flancs, mentre la població fuig i els preus 
del cereal i el gas es disparen 

S · I Clam de més de 500 
ucraïnesos de Guissona contra la guerra i 
peticions de pau des de tota la província 

La guerra entre Rússia i Ucra- la Unió Soviètica llançant un 
ïna va esclatar ahir després de atac massiu per terra, mar i aire 
setmanes de tensió a la fronte- i el seu exèrcit avança cap a Kí
ra 1 que els intents d'Occident ev, amb ja diverses desenes de 
per resoldre el conflicte per la morts. L'agricultura lleidatana 
via diplomàtica fracassessin . està en alerta per la pujada del 
De matinada, el president rus, preu del cereal i tots els sectors 
Vladímir Putin, va començar econòmics es veuran perjudicats 
la invasió de l'antiga regió de per la inflació. 

Manifestació contra 
l'alberg de Pardinyes 

Barrera i alarma antiallaus 
a la via de Sant Esteve 

LLEIDAI11 

AMPLI 
D'ESPECIALISTES EN TOTES 

LES ÀREES ODONTOLÒGIQUES 

COMARQUES 114 

ET GARANTIM L'ATENCIÓ PER PART D'UN 
ESPECIALISTA INFORMAT I FORMAT EN LES 
TÈCNIQUES MÉS INNOVADORES PEROUÈ 
PUGUIS OPTAR PEL MILLOR TRACTAMENT 

~S NOTICIA 13-7 

Condemnada a sis 
mesos de presó per 
agredir una infermera 
al CAP de Balaguer 

COMARQUES 118 
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w { " Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot I que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà eis originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir· los. 

Fer tombs a la 
roda del prestigi 

Sr. Director: 
Per mancança o bé excés 

de padrins, són molts els que 
suren i albiren constantment 
els seus egos irrellevants als 
vents de la ufana glòria. Perdó 
que sigui tan repetitiu per dir 
les veritats sense calces. Soc 
conscient que tothom té dret 
a dir la seva, però n'hi ha que 
ho fan amb tant èmfasi que fan 
avorrir les parpelles al déu de 
la lectura. En primer lloc, que 
la premsa en paper té un futur 
incert no és cap novetat, com 
tampoc que aquest retrocés 
cada cop s'accelera de forma 
espectacular. I això anirà a més 
quan la generació que encara 
comprem el periòdic en paper 
desapareguem. 

Les noves tecnologies i les 
tècniques digitals s'imposen, 
però també és cert que el cer
vell humà atén més i rep mi
llor la informació impresa en 
paper. Fins i tot els periòdics 
online batallen dia a dia per 
aconseguir subscriptors i par
len d'una recerca de la infor
mació fora de tota pulcritud 
periodística o acadèmica. 

D'altra banda, es pot presu
mir de ser un best-seller d'ar
ticles d'opinió, però és cert 
que els llibres cada cop tenen 
menys pàgines, perquè el pú
blic s'acostuma a llegir menys 
temps i perd la continuïtat de 
lectura. Si no llegeixen un lli
bre en una tarda o un dia, ja no 
tornaran a obrir-lo. Almenys 
cal tenir un hàbit ferm. Si és 
digital, és probable que ni obri 
l'arxiu que ocupa un espai en 
el disc dur. 

LA CARTA DEL DIA 

Violència al futbol 
SR. DIRECTOR: 

El passat dimarts 22 de febrer es va dispu
tar un partit dels cadets del Lleida i Balàfia 
al camp del Gardeny. Es van produir uns fets 
grollers i de molt mal gust per part dels pares 
dels jugadors del Lleida. Durant tot el partit, 
en lloc d'animar els jugadors i passar-ho bé, 
que d'això es tracta, es van dedicar a proferir 
insults punyents i grollers cap als jugadors 
de l'equip contrari i a l'àrbitre. No es van 
conformar amb això, van esperar la sortida 
dels jugadors per increpar-los i va faltar molt 

poc perquè es formés un bon aldarull. No 
van veure -o sí- que es tracta d'un partit de 
futbol? Quin exemple donen als seus fills? 
Aquest és el futbol que volem? Jo, com a 
espectadora, vaig sentir vergonya de veure 
aquells pares escridassant aquells joves amb 
ràbia i menyspreu, i no sé el perquè de tot 
plegat. Tampoc no entenc com el Gardeny 
permet aquestes conductes incíviques al seu 
camp. Desitjo que aquesta queixa pugui ar
ribar a algun responsable i es prenguin me
sures al respecte. 

Sense adornar-nos-en, la 
reducció ens porta a una pèr
dua de qualitat de vida i tot 
això a una pèrdua d'habilitats 
socials i de les inteHectuals. I 
cal afegir a tot plegat les pèr
dues laborals del reduïment 
i la digitalització i l'entrada 
de la robòtica a totes les àries 
especialitzades. 

Per finalitzar, un poema de 
la poetessa Joana Raspall, ti
tulat L'estudiant. El noi està 
encaparrat davant de l'ordina
dor. El disquet que hi té posat 
és un joc engrescador. Fa com 
qui estigués treballant, i els 
llibres a la cartera arraconats 
quedaran. Les lliçons tenen 
espera! 

L'ordinador es venjarà de 
qui fingeix que estudia. Qui 
l'utilitza amb engany, com per 
art de bruixeria, es trobarà al 
cap de l'any que s'haurà d'exa
minar també de ganduleria. 

UN POETA DE BALCÓ 

MONTSE. 

El PP i un futur 
esperançador? 

Sr. Director: 
L'actual baralla entre els 

líders madrilenys del PP no 
augura, de moment, cap solu
ció positiva per a cap dels dos 
i menys encara per al partit, al 
qual han dut gairebé a la seva 
total destrucció, si bé penso 
que no s'arribarà a tant per ara. 
Ateses doncs les malfiances 
d'un i dels altres, i comptant 
que la presidenta de la comu
nitat madrilenya creu comptar 
amb la gran majoria de vots 
(almenys de la seva àrea), pen
so que la millor solució per a 
tothom i per al futur de l'Estat 
espanyolés que la Sra. Ayuso 
trenqui amb el seu partit i en 
fundi un de nou de semblants 
característiques. 

Amb això que s'hi guanya
ria? Molt fàcil: la dreta menys 

extrema restaria dividida i, 
atès que la líder de la comu
nitat té molts simpatitzants 
dintre de l'actual partit, que 
és d'extrema dreta una part, 
i donada la seva afinitat amb 
l'ideari d'aquest darrer partit 
de l'altra, en les properes elec
cions (municipals, autonòmi
ques i generals), tindríem qua
tre formacions: PP, Cs, Vox i el 
nou partit de l'Ayuso, que llui
tarien entre elles, amb la qual 
cosa s'allunya la possibilitat de 
majoria absoluta i sumar els 
seria molt difícil. No vull dir 
amb això que l'esquerra can
taria victòria d'entrada, perquè 
amb les actuals circumstàncies 
i amb el sorgiment de nous par
tits regionalistes (provincials) 
la cosa tampoc és que sigui bu
far i fer ampolles. 

Aquest és el panorama que 
intueixo ben aviat, perquè, tot 
i que res faria canviar l'esta
tus existent vers Catalunya, 

Env1eu la vostra carta a cercl~re com. Podeu trobar-ne una ~leccló més àmplia a SEGRE.com 
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sempre seria pitjor una suma 
de PP més Vox, i això almenys 
faria mantenir una pseudoes
querrapodemitaregionalista, 
amb un Sanchez més collat que 
mai i potser el nostre país hi 
sortiria guanyant. És clar que 
per a utilitat no hi ha res com 
guanyar la independència. 

JAUMEDELLEIDA 

La Meridiana 
resisteix i resistirà 

Sr. Director: 
Segons la premsa, que ràpi

dament i de forma generalit
zada ha reproduït la fi de les 
nostres manifestacions diàries, 
mentre que, fins al moment, 
pràcticament ens ignoraven, 
demà serà el darrer dia de tall. 
Serà el tall666, el número dia
bòlic, que potser ha influït en 
els nostres governants, que se 
n'han fet ressò i han celebrat el 
discurs de la dreta i l'extrema 
dreta. He participat en més del 
90 per cent dels talls i, vista la 
decisió esmentada, em sento 
dolgut, estafat i insultat pel 
govern presumptament inde
pendentista, que ens vol a tots 
al sofà de casa. 

Però persistirem, hem su
portat tota mena d'inclemèn
cies. Soc covard i no vull que 
em trenquin la cara ni que em 
multin, però, defensar els drets 
fonamentals i el nostre objectiu 
d'independència no és fàcil, i 
menys quan només tenim un 
líder, el president legítim Puig
demont, que és a l'exili. 

Som pocs, però amb ideals 
i integritat moral i resistirem. 

AMADEU PALLISER CIFUENTES 

JJOO al Pirineu, ni tan bons ni tan dolents 
R S 

ALCALDE DE LA SEU D'URGELL 

A FINALS de primavera els pi
rinencs i pirinenques tindrem 
l'oportunitat de decidir si vo
lem celebrar uns jocs olímpics 
d'hivern. Fins fa poc m'ha cos
tat decidir-me per una opció, 
ja que em faltava informac!ó 
per poder-me posicionar. Es 
més, trobava sorprenent que hi 
hagués uns posicionaments tan 
ferms tant pel sí, com pel no. 

Personalment, la meva opi
nió de celebrar uns Jocs Olím
pics al nostre territori no ha 
estat monolítica. El2010 ja es 
parlava de celebrar uns JJOO 
al Pirineu, i a qui m'ho pre
guntava li responia que, si els 
JJOO eren el preu que haví
em de pagar perquè es mate-

rialitzessin les inversions que 
tant necessitem al Pirineu, era 
un preu que estava disposat a 
pagar. Aquesta embrionària 
candidatura finalment no va 
prosperar. Uns anys més tard 
es va reprendre la iniciativa. El 
secretisme amb què es duia el 
projecte, juntament amb el fet 
que ningú em clarificava quin 
seria el llegat per al nostre ter
ritori, em va fer anar virant cap 
al no. I és que tot semblava que 
es resumia en el fet que serien 
els JJOO més sostenibles de 
la història. Per mi això no és 
cap mèrit per si sol, ja que avui 
en dia tots els esdeveniments 
han de ser pensats des de la 
sostenibilitat. 

A hores d'ara sabem que no 
arribarem a la consulta amb un 
projecte definit, i també crec 
que és cert que, si tinguéssim 
un projecte tancat, ens queixa
ríem de no haver participat en 
la seva elaboració. Per a mi és 
clau que el territori hi participi. 

Que hi ha adversitats al 
davant és cert. L'Estat espa
nyol, com tots els estats, vol
drà utilitzar aquest esdeveni
ment políticament, en aquest 
cas segurament amb l'eslògan 
d"'unidos vamos mejor". Per
sonalment, em sentiria molt 
més còmode amb una candi
datura catalana amb Andor
ra, però a dia d'avui no hi ha 
una altra que la candidatura 
es presenti a través del COE. 
També és cert que estem vivint 
un canvi climàtic i el Pirineu 
no en quedarà exempt, tot al 
contrari. 

De la mateixa manera, hi ha 

aspectes positius que són inne
gables, com el fet que els JJOO 
són l'esdeveniment esportiu 
que més projecció té al món i 
que, per tant, si es duen a ter
me ens farem molt més visibles 
del que som ara. Un altre as
pecte a valorar és la promoció 
dels esports d'hivern al nostre 
país, que, veient l'esport base, 
els nostres clubs i els nostres 
centres de tecnificació, prou 
falta ens fa. 

Amb tot això el que vull dir 
és que ni crec que els JJOO si
guin la solució dels problemes 
endèmics que tenim al Pirineu, 
com diuen alguns, ni tampoc 
que siguin la catàstrofe del nos
tre territori, com diuen uns al
tres. El que al meu parer ens 
cal és decidir quin Pirineu vo
lem el 2030 i també el2040, 
i jo el que vull és un Pirineu 
viu. Avui el que sabem és que 
el govern català vol realitzar 

les inversions que fa dècades 
reclamem al nostre territori, 
independentment de si es rea
litzen els JJOO, que la candida
tura es presenta com un esde
veniment esportiu més, que es 
vol potenciar la diversificació 
de la nostra economia, que no 
es construiran infraestructures 
que un cop passats els JJOO no 
tinguin un sentit i que el que 
s'hagi de construir es farà en 
sòl urbà, i, finalment, com no 
pot ser d'altra manera, que es 
realitzarà amb uns principis de 
sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica. 

Doncs amb això, i com he 
dit anteriorment, tenint al
gun dubte, jo em decanto pel 
sí. Crec que els JJOO no són la 
prioritat del Pirineu, però per a 
mi amb un bon projecte pot ser 
una oportunitat per al nostre 
territori i, francament, no es
tem per deixar-ne passar cap. 
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INFRAESTRUCTURES SEGURETAT 

Bona ocupació i actes lúdics a les 
pistes d'esquí per Carnaval. 
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Cervera compra una nau de Lear per 
instal·lar-hi nous equipaments. 

... 9 
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La carretera de Sant Esteve activarà alarmes 
i barreres si hi ha risc de despreniments 
Barraran el pas en un tram d'uns set-cents metres de la via a l'altura del nucli de l'Alzina li Les sirenes 

)Jd el sensors instal ats al pendent detectin moviments inusuals 
X. RODR(GUEZ I E. FARNELL 
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I Sant Este
ve de la Sarga tancarà un tram 
de la carretera quan sonin les 
alarmes instaHades per alertar 
de risc de despreniments de ro
ques. En concret, es tallarà amb 
barreres uns set-cents metres de 
la via, que dona accés al congost 
de Mont-rebei, al seu pas pel nu
cli de l'Alzina. 

Fa més d'un any es van des
plegar, amb una ajuda de la Ge
neralitat, una desena de sensors 
que detecten els moviments de 
les roques inestables del pen
dent. Carles Raïmat, propietari 
de l'empresa Kuroba Quatre, va 
explicar ahir que "aquest any 
que hem estat registrant dades 
no hi ha hagut gaire pluja" i 
quan hi hagi precipitacions es 
podrà veure quin és el compor
tament dels blocs. 

A més, Raïmat va assenyalar 
que en dos punts es van instal
Jar sirenes perquè "hi h a dos 
blocs que són molt propensos 
a caure en un període de temps 
curt" i si se supera una determi
nada inclinació salten les sirenes 
al poble. En cas que sonin les 
alarmes, una cosa que de mo
ment no ha passat, no s'ha de 
circular per la carretera. Da
vant d'aquesta situació, l'alcal-

INVERSIONS 

L'ajuntament prioritzarà 
enguany la millora de la via, 
adequar accessos a pobles 
i millorar la connectivitat 

de, Jordi Navarra, va assegu
rar que posaran barreres que 
s'abaixaran quan es disparin 
les alarmes. Va assenyalar que 
primer hauran de saber la inver
sió necessària per poder instal
lar-les, encara que va avançar 
que buscaran ajuts per fer-ho. 
Aquesta actuació arriba des
prés que en aquesta via s'hagin 
registrat nombrosos despreni
ments al llarg dels últims anys. 
El més greu va ser el de l'abril 
del2018, que va causar la mort, 
precisament, dels pares de l'al
calde. L'última allau de roques 
va tenir lloc l 'estiu del 2020 i 
va tornar a tallar la carretera 
uns mesos. 

D'altra banda, l'ajuntament 
prioritzarà aquest any millo 
res a la carretera, adequar els 
accessos als pobles i aconseguir 
una millor connectivitat digital. 
Navarra va afirmar que abans 

Una de les alarmes instal·lades en un bloc de roques inestable sobre la carretera de Sant Esteve de la Sarga, que dona accés a Mont-rebei. 

La torre que recull tota la informació dels sensors instal·lats al pendent. 

d'acabar l'any s'hauran execu
tat obres per valor de 400.000 
euros. La primera actuació es 
durà a terme a l'Alzina, on pa
vimentaran el camí i adequa
ran l'entrada. També habilitaran 
una nova captació d'aigua per a 
aquest nucli i el de la Clua, amb 
la millora de la subestació de la 

xarxa a Castellnou del Montsec. 
A més, Navarra va explicar que 
al ple del pròxim mes de març 
preveuen aprovar un projecte 
per renovar el ferm de la car
retera entre la Torre Amargós i 
Mont-rebei, sanejar els pendents 
i instaHar-hi tanques de segu
retat. El primer edil va insistir 

en la necessitat de millorar les 
comunicacions terrestres i di
gitals. En aquest cas, les obres 
se centraran en la prevenció de 
riscos geològics en aquest eix lo
cal, amb la protecció de talussos 
i la instaHació de malles. Així 
mateix, també es preveu desple
gar internet als nuclis. 

Gerb i el tren de la 
Pobla també 
tenen els mateixos 
dispositius 
• Talussos de la línia de 
la Pobla i la muntanya de 
l'Espígol de Gerb també 
compten amb sensors que 
alerten dels moviments 
que es registren als pen
dents. En aquest sentit, 
Ferrocarrils de la Gene
ralitat (FGC) invertirà 12 
milions d'euros aquest any 
per millorar la seguretat a 
la línia de la Pobla. 

Les actuacions preveu
en estendre el sistema per 
detectar despreniments 
que es va començar a ins
tal·lar el 2021, per una 
allau que va fer descarri
lar un tren (vegeu SEGRE 
d'ahir). Per la seua banda, 
a Gerb ja s'ha consolidat el 
cim més perillós per evi
tar la caiguda de roques. 
També asseguraran tot el 
pendent amb una trentena 
d'ancoratges. 
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OLIMPISME JOCS OL[MPICS 2030 

COE i Generalitat donen un 
impuls a la candidatura 
Pere Aragonès es va reunir amb Alejandro Blanco per "seguir avançant" 
AG~NCIES president de la Generalitat en 

una trobada que havien de ce
lebrar a Balaguer. 

ESPORTS I 29 I ~ 

I BARCELONA I Els presidents de la 
Generalitat, Pere Aragonès, i 
del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), Alejandro Blanco, van 
mantenir ahir una reunió a Bar
celona "amb l'objectiu de con
tinuar avançant en la projecció 
dels Jocs d'Hivern 2030", va 
informar l'organisme esportiu. 
"Continuem treballant per una 
candidatura sòlida, sostenible 
i que ofereixi progrés als terri
toris implicats", va assenyalar 
el COE, i el Govern va fer un 
anunci similar: "Continuem 
treballant en la candidatura 
dels Jocs d'hivern 2030, un pro
jecte que parteix de la màxima 
exigència en sostenibilitat i de 
l'inequívoc suport al territori." 
La trobada va tenir un to molt 
constructiu i positiu, van des
tacar fonts del COE. 

Per la seua banda, aquest 
dimecres passat, a petició del 
Consell Comarcal del Solso
nès, va tenir lloc una reunió a 

la qual van assistir consellers i 
alcaldes del Solsonès, amb re
presentants de la plataforma 
Stop Jocs Olímpics. L'objectiu 
era conèixer els arguments de 
la plataforma per oposar-se als 
Jocs. Pere Aragonès, durant la trobada amb Aleja nd ro Bla nco. 

Des del Comitè Olímpic Es
panyol es confia que a finals 
d'any estigui completat el dos
sier per presentar al Comitè 
Olímpic Internacional, que ha 
de decidir sobre la data dels 
Jocs d'Hivern del2030 durant 
el primer semestre del 2023. 
Blanco també es va reunir 
recentment amb el president 
d'Aragó, Javier Lamban. 

El president del COE sempre 
ha defensat que si la candida
tura no és conjunta entre Ca
talunya i Aragó, no té opcions 
de ser seleccionada com a seu 
dels Jocs. 

Tant el fet d'anar unit com 
el nom de la candidatura han 
generat tensió entre Aragonès 
i Lamban, que va plantar el 

El Parlament insta 
que Solsonès, 
Berguedà i 
Ripollès votin 
• El Parlament va dema
nar ahir al Govern con
sensuar amb el Bergue
dà, el Solsonès i el Ripo
llès la seua incorporació 
a la consulta per decidir 
sobre els Jocs Olímpics 
d'Hivern del 2030. Els 
partits que donen suport 
al Govern, ERC i JxCat, i 
també la CUP-NCG van 
votar a favor de l'esmena 
presentada per En Comú 
Podem, que va registrar 
la iniciativa, mentre que 
PSC-Units, Vox i PP la 
van rebutjar i Ciutadans 
es va abstenir. Els comuns 
entenen que la moció insta 
a incloure tot el territori 
afectat mentre que la con
sellera Vilagrà va dir que 
la moció no implica am
pliar la consulta -previs
ta a Alt Pirineu i Aran-, 
sinó "treballar" amb les 
comarques citades. 

Stableford -

Panoramica Golf 
Castel/6n 

28, 29, 30 y 31 de marzo 

ARAVELL 
GOLF 6 COU"'TRY CLUB 

ColfCosta Daurada ColfC/ub Peralada Aravell Golf Club 
Tarrago1111 

25, z6, 27 y 28 de abril 

Patrocina: 

Colabora: 

Girona lleida 

30Y 31 de mayo 

1y 2 de junio 

7. 8, 9, 10, n. 12 de julio 

~TTOFTAL o oc e 
~ TRES TORRES 

FE.OERACIO 
CATALANA 
DE CK>LF 

ex e 
LAS MARGAS GOLF 

**** 
EXE Margas Golf 

Huesca 

13, 14y 15 de septiembre 

• 


