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I LLEIDA 11

Puigcerdà acull una manifestació
'històrica' contra els Jocs d'Hivern
La CUP, els Comuns i entitats com l~NC demanen al
Govern de la Generalitat la retirada del projecte olímpic
Puigcerdà
ALBERT LIJARCIO (ACN)
Puigcerdà es va omplir ahir diumenge amb una mobilització
convocada per la Plataforma Stop
JJOO per mostrar el seu rebuig a
la candidatura per acollir els Jocs
d'hivern. La marxa va arrencar a
la zona industrial de la localitat,
on s'hi ubica el recinte firal, i va
estar encapçalada per cinc tractors, que van acompanyar els
manifestants fins a l'entrada del
nucli urbà. Tot plegat va suposar
que aquesta acció reivindicativa
s'hagi convertit en "històrica" a
la capital cerdana . Partits com la
CUP i els comuns s'hi van sumar
i van demanar al Govern la retirada del projecte. També ho van fer
entitats com l'ANC, que va col-laborar en la logística de l'acte. Els
Mossos van xifrar l'assistència en
2.500 persones, pels 5.000 dels
organitzadors.
Durant el recorregut, els manifestants van cridar proclames
com ara "No als Jocs, ni aquí ni
enlloc" o "30 dies de festa, 30
anys de misèria", entre d'altres.
Tot i que una part d'ells van arribar en vehicle privat, l'organització també havia mobilitzat una
vintena d'autobusos des de diferents punts del país. A més, altres
van optar per arribar-hi en tren.
Des de la Plataforma Stop JJOO
consideren que la mobilització
ha estat un èxit i es van mostrar
molt satisfets amb la bona resposta que va tenir la convoca-

Lliuren a
Castelldans els
premis literaris
de les Garrigues
Aquest diumenge ha tingut lloc a
la Sala de la Llar de Castelldans,
l'entrega de premis del 32è Premi Literari de les Garrigues, un
concurs de narracions adreçat als
alumnes i instituts de la comarca.
Els participants havien de ser estudiants d'un centre de les Garrigues i només es podien presentar a través del centre educatiu.Hi
havia cinc categories.

) f A la manifestació van participar unes 5.000 persones, segons els organitzadors
tòria. Helena Guillén, una de les
portaveus d'Stop JJOO, va reiterar que cal aturar la candidatura
i va tornar a lamentar que encara no es tingui accés als informes
d'impacte ambiental del projecte

ni al pressupost que aquest tindrà. En aquest sentit, va assegurar que aquesta no és una bona
iniciativa per al Pirineu i va criticar que s'inverteixin, al seu parer,
"diners en fer propaganda a favor

de la candidatura". Per aquest
motiu, ha demanat al president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
que s'impliqui per aturar aquest
"despropòsit", tot aJ.Iegant que
la població està farta d'aquesta

"presa de pèl". Mentre, el també
portaveu de la plat aforma, Bernat Lavaquiol, es va preguntar
si el Govern acataria un 'no' a la
candidatura olímpica i, en aquest
punt, es posaria a fer una planificació econòmica pel Pirineu.
Així, va insistir en assegurar que
els habitant s de les comarq ues de
munt anya volen un "canvi de model" i va demanar retirar "ja" el
projecte dels Jocs d'hivern, sense
arribar a les consultes del 24 de
juliol, tot defensant que a la mobilització d'aquest diumenge s'ha
vist un "clam" en rebuig als JJOO.
A banda de la presència de
partit s com ara la CUP i els comuns, a la manifestació t ambé hi
van assistir càrrecs electes d' ERC i
JxCat a títol personal. La presidenta del grup parlamentari cupaire,
Dolors Sabater, però, va celebrar
la tasca duta a terme per Stop
JJOO i va demanar al president
Aragonès la retirada "urgent" de
la candidat ura perquè considera
que "aquest projecte és insostenible climàticament però també
políticament". També va fer una
petició a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tot afirmant que
no pot continuar "en silenci" tot
i haver declarat l'emergència
cl imàtica i estar davant d'un "despropòsit" de ca ndidat ura, va dir.
La líder -~'En Comú Podem, Jèssica Albiach,. va afirmar que el Pirineu necessita un projecte de futur i " no un macroprojecte amb
peus de fang".

CONVOCATORIAS DE JUNTAS
CIRCUIT URGELLENC S.A.
Se convoca a todos los accionistas a la Junta
General Ordinaria que tendra lugar en Penelles
(Lleida), calle Afores sin número, el dia 25
de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera
convocatoria, y en su caso, al dia siguiente 26 de
junio de 2022 en el m1smo lugar y a la misma hora
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del dia
Primera.· Examen y aprobación. en su caso,
de las cuentas anuales referidas al ejercicio de
2021, gestión de los administradores y aplicación
de resuHados.
Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con los Estatutos y el articulo
272.2 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta
General. cualquier accionista pedra obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratu~a.
los documentes que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, asl como, en su caso,
los informes de gestión.
Penelles, 12 de mayo de 2022.Administrador solidaria,
Pere Ramón Aumedes Farré.

