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Los regantes se oponen 
a que las plantas solares 
ocupen tierras de cultivo 

"Catalunya esta 
dispuesta a tener 
Juegos", anuncia 
Vilagrà al COI 
- -_ ~ UI:L UIH I r-~G. 3 

Dos detenidos 
con 730 plantas 
de marihuana en 
l'Horta de Lleida El Segarra-Garrigues, el Segrià Sud y 

el Garrigues Sud lo ven incompatible 
Abogan por los tejados o por las 
superficies sin valor agronómico ___ LOCAL I PAG. ll 

FOTO: Josep Anton Pérez / la casa acoge objetos de Michael Jackson 

El Mag Lari crea un 'escape 
room' de terror en Castellserà 

FOTO: Tony Alcantara I El Pavelló 3 de Fira de lleida registró treinta peticiones para dormir el primer día ---------- \..ULIVM 1 .>J..\u.i9 

Arranca en Lleida la campaña U~a treintena de ho.mbres de .30 a 40 . Dos fuegos queman 15 hectareas 
anos que ya han s1do atendidos en 

de acogida a los temporeros otras campañas solicitaron ser acogi- en dos días en Camarasa y juncosa 

fl~~o?,,~ 
973 28 11 11 
e I Germane-tes 2 
25002 Lle•da 

dos en el pabellón. LOCAL I PAG. 7 COMARQUES I PAG. 15 

GARANTIA ILERDENT 
MÀXIMA PRECISIÓ DE DIAGNÒSTIC 

I SIMULACIÓ DE RESULTATS, 
Tll JOLOL ,..... JC 

ET GARANTIM L'ESTUDI AMB ELS MILLORS 
EQUIPS I SOFTWARES DE RADIODIAGNÒSTIC 
I DE SIMULACIÓ DIGITAL, TECNOLOGIA 3D 
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DIJOUS 2 DE JUNY DE 2022 I TEMA DEL Dl 3 

Vilagrà diu que Catalunya està 
disposada a optar _en solitari als 
JJOO si 1/ Aragó se In desmarca 
La consellera de Presidència de la Generalitat afirma que el 
Govern "no vol perdre l'oportunitat" d'acollir l'esdeveniment 
La consellera de Presidència 
de la Generalitat, Laura 
Vilagrà, es va reunir ahir 
amb el president del Comité 
Olímpic Internacional (COl), 
Thomas Bach, per visibilitzar 
l'interès de catalunya 
en organitzar uns Jocs 
Olímpics. 

Madrid 
ACN 

en solitari. "Veníem perquè ens 
coneguessin i que coneguessin 
la proposta de Catalunya direc
tament", ja que el Govern tenia 
"interès de parlar informalment 
de la possibilitat d'una candida
tura" amb el COl, va dir Vilagrà, 
que també va conversar amb el 
vicepresident del COl, Joan Anto
ni Samaranch. 

Catalunya 
treballa la 

candidatura 
des del2010 

La consellera de Presidència, Lau
ra Vilagrà, va explicar ahir que 
Catalunya està disposada a pre
sentar una candidatura en solitari 
si no hi ha acord amb l'Aragó per 
fer-la conjunta. En una atenció als 
mitjans ahir dimecres abans d'as
sistir a un acte al Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) amb' presència 
del president del Comitè Olím
pic Internacional (COl), Thomas 
Bach; Vilagrà va expressar la vo
luntat de "col·laborar" amb l'Ara
gó, però que si no es pot tancar, 
els informes de la Generalitat 
"avalen" l'opció de presentar-s'hi 
sols. "Sempre hem dit que novo
lem perdre l'oportunitat de tenir 
Jocs", va subratllar. Vilagrà va ex
plicar la seva presència a l'acte de 
signatura d'un acord del COE amb 
el Ministeri d'Inclusió i la Funda
ció Olímpica pel Refugiat sobre la 
participació de l'esport en el sis
tema d'acollida de refugiats per 

FOTO: ACN I La consellera de Presidència de la Generalitat ahir a Madrid amb el president del COl 

Després que el govern ara
gonès hagi demanat al president 
del COE, Alejandro Blanco, que 
faci "un pas enrere" per perme
tre un acord i l'ha acusat de ser 
"comissari polític" de Catalunya. 
En una atenció als mitjans des
prés de l'acte, Blanco va afirmar 
que amb aquesta qüestió "ja s'ha 
superat tot el que es pot mentir" 
i va ev[tar fer declaracions sobre 
els Jocs. Blanco va obrir dimarts 
la porta que Catalunya i l'Aragó 
competeixin per presentar una 
candidatura dels Jocs. 

la voluntat de demostrar l'interès 
de Catalunya en els Jocs d'hivern 
del 2030. "El que farem és ex
pressar la voluntat de Catalunya 

El Govern dJ\ragó acusa al 
president del COE de fer de 
"comissari polític" català 
El govern de l'Aragó va demanar 
ahir fer "un pas enrere" al presi
dent del Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), Alejandro Blanco, ja que 
creu que actua com a "comissa
ri polític" de Catalunya. Així ho 
va dir la consellera aragonesa de 
Presidència i Relacions Institucio
nals, Mayte Pérez, després de la 
reunió del consell de l'executiu 
d'aquest dimecres. A la troba-

Li demana 
que faci ((un 

)) pas enrere 

da es va acordar per unanimitat 
instar al COE a fer un canvi d'in
terlocutor en les negociacions 

de tenir Jocs, de no renunciar-hi. 
Sempre hem explicat que volíem 
una candidatura col·laborativa, 
però si no hi ha acord, Catalunya 

de la candidatura de Jocs d'hi
vern 2030. La també portaveu 
del govern aragonès assegura 
que Blanco "no ha jugat net" i 
és un "obstacle" per arribar a un 
acord sobre el projecte olímpic. 
Tot i això, va assegurar que con
tinuaran negociant i va descar
tar que pensin en impulsar una 
candidatura en solitari. Aquest 
dimarts, el president d'Aragó, Ja
vier Lamban, va proposar dividir 
en "lots" la candidatura per a fer 
uns JJOO al Pirineu amb dues op
cions i deixar que Catalunya "ele
geixi primer" per després "ac
ceptar nosaltres gustosament la 
part que no vulguin els catalans". 

està disposada a estudiar alter
natives", va dir Vilagrà, que va 
recordar que des de 2010 es tre
balla en l'opció d'una candidatura 

Puig neró també defensa 
que Catalunya tiri sola 
endavant el projecte 
El vicepresident del Govern, 
Jordi Puigneró, va defensar ahir 
que Catalunya pot presentar 
una candidatura en solitari per 
als Jocs d'hivern 2030. Així es 
va manifestar en un entrevista 
a 'El Matí de Catalunya Ràdio' 
després que el president del Co
mitè Olímpic Espanyol, Alejan
dro Blanco, hagi obert la porta 
a triar entre una candidatura 

catalana i una d'aragonesa. De 
fet, segons va recordar Puigne
ró, inicialment era Catalunya qui 
plantejava la candidatura. "Si 
hem de tornar a aquest esce
nari, hi tornarem. I plantejarem 
una candidatura catalana com al 
principi. Cap problema", va afe
gir. Puigneró acusà el president 
de l'Aragó, Javier Lamban, d'ac
tuar de manera "irresponsable". 
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FOTO: Bombers de la Generafrt:at I El flanc esquerre de. l'incendi forestal a Camarasa 

Cremen 9/3 hectàrees en_ una 
zona boscosa a Camarasa 
El segon incendi forestal de. la setmana 
Camarasa 
CAR LA SALAZAR 

Els efectius dels Bombers de la 
Generalitat van treballar ahir en 
un incendi forestal amb rostolls 
que es va declarar en una zona 
proper~ a la carretera C-13, a Ca
marasa (la Noguera). Els Bombers 
van rebre l'avís a tres quarts de 
dos de la tarda i van activar un 

Demanen 3 anys 
i mig per l'acusat 
de vendre cocaïna 
durant l'estat 
d'alarma a Tàrrega 

La Fiscalia demana 3 anys i mig 
de presó per a l'acusat de tràfic 
de drogues a Tàrrega durant l'es
tat d'alarma a causa de la pan
dèmia de coronavirus. En aquest 
sentit, pel delicte de tràfic de 
drogues demana la pena de dos 
anys i sis mesos de presó i la in
habilitació especial per al dret de 
sufragi passiu durant el temps de 
la condemna i al pagament d'un 
multa de conformitat. . Pel delic
te de resistència greu a l'autoritat 
es demana la pena d'un any de 
presó i inhabilitació especial per 
al dret de sufragi passiu durant el 
temps de la condemna. 

Els fets van passar 1'1 de maig 

total de 10 dotacions, 7 mitjans 
terrestres i 3 mitjans aeris, entre 
els quals hi havia l'helicòpter. 

Després de dues hores i mi
tja, amb 12 mitjans terrestres i 
4 aeries, van poder estabilitzar 
el flanc dret, però van continuar 
treballant per tancar el flanc es
querre. El foc es va donar per es
tabilitzat a les 16.00 hores i van 

mantenir el dispositiu remullant 
la zona fins les 21.00 hores, quan 
es va donar l'incendi per extingit. 
Segons dades provisionals, el foc 
hauria afectat una superfície de 
9,3 hectàrees de terreny agrícola. 

És el segon foc forestal de la 
setmana; dimarts van cremar 6 
hectàrees a la Serra de la Llena 
entre Juncosa i Ulldemolins. 

FOTO: ACN I L'entrada principal a l'edifici dels Jutjats de Lleida 

de 2020, estant vigent l'estat 
d'alarma i amb restriccions de 
mobilitat ciutadana, quan l'acu
sat amb intenció de distribuir 
droga a altres persones, camina
va pel carrer raval del carme de 
tàrregà, moment enquè en veure 
als agents de policia. Aquest va 
fugir i va llançar cinc paperines 

que contenien cocaïna valorada 
en 105 euros. A més, en el mo
ment de la detenció, va forcejar 
amb un agent dels mossos d'es
quadra, qui va sofrir contractura 
i ruptura fibriHar muscular, entre 
un total de total25 sessions. En el 
moment de ser detingut l'acusat 
portava 248 eu ros fraccionats . 

Dos turismes 
es calcinen 
completament en 
un foc a Rosselló 

Dos turismes es van incendiar 
per complet la matinada de di
mecres a Rosselló {Segrià). Els 
vehicles es trobaven estacio
nats al camí d'Albelda. Segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat, els fets van te
nir lloc a les 01.26 hores i en 
aquest sentit van activar el co· 
rresponent protocol. Un cop al 
lloc dels fets, van apagar el foc 
que va calcinar els dos cotxes. 

Ferit un camioner 
en bolcar a la C-12, 
a Les Avellanes i 
Santa Linya 

La carretera N-2, en el seu pas 
per Cervera, concretant al punt 
quilomètric 216,6 va bolcar un 
vehicle. Els fets van passar a les 
05.31 hores i no va haver-hi cap 
persona ferida. D'altra banda, 
a les 11.06 hores, un camió va 
bolcar al quilòmetre 182,6 a la 
C-12, en el seu pas per Les Ave
llanes i Santa Linya. Els efectius 
del SEM van atendre el conduc
tor, que va resultar ferit lleu. 

FOTO: Bombers I Efectius de Bombers treballant en la caseta de Rubinat 

Col·lapsa la teulada d'una 
caseta per un foc a Rubinat 
Els Bombers de la Generalitat 
van treballar ahir en un incendi 
d'una caseta a Rubinat, Ribera 
d'Ondara. El cos var rebre l'avís 
a les 11.28 hores i es van dirigir 

Cremen 300 
metres quadrats 
de marges 
a Arbeca 
Un incendi de marges de ve
getació es va originar ahir a 
Arbeca (Les Garrigues). Els 
Bombers de la Generalitat van 
rebre l'avís a les 10.24 hores 
i es van desplaçar fins al lloc 
dels fets. El foc va cremar una 
superfície aproximada de 300 
metres quadrats. D'altra ban
da, també van apagar una cre
ma d'herbes a Alguaire. 

al lloc amb 3 dotacions. El foc 
va afectat l'interior de la caseta 
i causar que col·lapses part de 
la teulada. Cal destacar que cap 
persona va resultar ferida. 

Moren 6 persones 
a les carreteres 
lleida~anes al maig 

El Servei Català de Trànsit va in
formar que des de 1'1 de gener 
fins al 31 de maig d'enguany,71 
persones han mort en 63 acci
dents mortals a la xarxa viària. 
Durant el mes de maig han mort 
16 persones a les carreteres ca
tal~mes, una menys que el maig 
de 2021. Quant a les morts per 
demarcacions, 28 s'han produït 
a Barcelona; 23, a Tarragona; 14, 
a Girona; i 6 a Lleida, que conso-

. lida la reducció de la sinistralitat. 

------ - -- ------------~-------------------- ---------- - -

Ferit lleu un conductor en col·lidir contra 
un mur al passatge del Serrat de Tremp 
Un conductor va resultar ferit lleu en sortir de la via i coHidir amb el 
seu cotxe contra un mur al passatge del Serrat de Tremp. Els serveis 
d'emergències van rebre l'avís de l'accident a les 06.12 hores i es van 
desplaçar al lloc. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdi
ques (SEM) va traslladar l'home a l'Hospital Comarcal del Pallars. 
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