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Ars Medica organitza el concert 
'Beethoven solidari' amb cent músics 
diumenge a Mollerussa 

I pàg. 34 
La renúncia per amor de Xavier Novell al 
bisbat inspira una obra de teatre que 
s'estrenarà a Solsona 

El COE, disposat a donar 
suport a una candidatura en 
solitari de Catalunya o Aragó 
A fart I Després de 
setmanes d'intentar doblegar 
el bloqueig de Javier Lamban 

le I Les pistes de l'Alt 
Pirineu i Aran assumirien 
més proves de les previstes 

Ba ·celona I La candidatura 
catalana compta amb la carta 
del prestigi olímpic del 92 
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El Govern al·lega que el marc 
legal impedeix el25% de castellà 
Al TSJC, el dia que acaba el termini per aplicar la sentència 
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Entra en vigor la nova ordenan~a 
de mobilitat a Lleida ciutat 
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Mor atropellada 
en un accident 
laboral a 
les Borges 
Blanques 
Per una màquina 
transportadora 

Una veïna de les Borges de 51 
anys, Marí Cruz Soto, va morir 
ahir atropellada per una màqui
na transportadora en una na_u 
del grup Pujol en aquesta loca
litat. Els Mossos investiguen les 
causes d'aquest accident laboral. 
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~ en una fàbrica a les Borges. concert d'Ars Médica a Mollerussa. 

www.segre.com/comarques I P·16 I i'· 7 
1111111 111111111111 11111 111111 1111111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111 11111111111111111111111111111 11111 I 1111111111111111111111111111111111111111111 

ADMINISTRACIÓ OCUPACIÓ PÚBLICA 

Compte enrere per acabar amb centenars de 
llocs d'interins en corporacions, Govern i Estat 
Totes les administracions publiquen l'oferta pública de les places ocupades de forma temporal i només entre 
Lleida, Balaguer i Mollerussa superen les 500 li Tenen fins al2024 per convocar concursos i oposicions 

H.C. 
I LLEIDA I Ajuntaments, consells, 
Diputació, Generalitat i Estat 
inicien avui el procés per regu
laritzar milers de places d'ocu
pació pública ocupades actual
ment per interins, que ha d'aca
bar el desembre del 2024 amb 
la reducció de la temporalitat 
a menys del 8%. Ahir va fina
litzar el termini per aprovar i 
publicar als butlletins oficials les 
ofertes d'ocupació de les places 
ocupades per interins. 

Per citar alguns exemples, 
l'ajuntament de Lleida té 322 
places de funcionari i personal 
laboral ocupades de forma tem
poral; l'ajuntament de Mollerus
sa, unes 80; el de Balaguer, un 
centenar i Tàrrega, 28. S'hi 
afegeixen les 103 de la Dipu
tació, segons les fonts consul
tades. Totes (més de sis-centes, 
només amb la suma d'aquests 
casos) han estat publicades en 
els últims dies i abans del31 de 
desembre vinent seran objec
te d'una convocatòria de con
curs de mèrits o bé de concurs 
oposició. 

En el cas de les places ocupa
des amb caràcter temporal de 
forma ininterrompuda anterior
ment a 1 de gener del2016, el 
procés serà per concurs de mè
rits, de manera que no hi haurà 
oposició. L'examen afectarà no
més els llocs de treball ocupats 
posteriorment a aquesta data. 
De la mateixa manera, el31 de 
desembre del2024 aquests pro
cessos d'estabilització hauran 
d'haver acabat. Segons xifres 
relatives a l'any passat, a Llei-

Normativa comunitària 
I La Unió Europea ha advertit 
l'Estat espanyol contra l'elevada 
temporalitat en l'ocupació públi
ca i obliga el Govern a reduir-la. 
L'objectiu de l'Estat és rebaixar la 
temporalitat estructural a menys 
del8%. 

Llei estatal 
I Els interins suposen actualment 
al voltant del 48% de les places a 
les corporacions locals a Lleida. 
La llei 20/21, de 28 de desembre, 
obliga a prendre mesures 1 esta
bleix un calendari. 

Publicació 
I Ahir va finalitzar el termini per
què totes les administracions pu
bliquessin als butlletins oficials 
les places cobertes per interins, 
tant de funcionaris com de perso
nal laboral. 

31 de desembre 
I El 31 de desembre vinent finalit
za el termini perquè totes les ad
ministracions convoquin aquestes 
places temporals, tant per proce
diment de mèrits com per con
curs oposició. 

da hi ha unes 5.500 places ocu
pades de forma temporal, que 
al finalitzar el procés podrien 
quedar en 1.200. La tempora
litat en l'ocupació pública, una 
opció de contractació pensada 
com a fórmula excepcional, s'ha 
tornat estructural en els últims 

Retiren amiant a Agramunt • L'ajuntament d'Agramunt va co
mençar ahir a retirar les plaques de fibrociment amb amiant de 
la coberta de la caseta i del porxo del pati de l'Escola de Músi
ca. InstaHaran una altra teulada quan acabin aquests treballs. 

LES CLAUS 

2024 
I La llei estatal fixa el 31/12 del 
2024 el termini màxim per regu
laritzar els llocs de treball tempo
rals i culminar els processos per 
cobrir la majoria de places. 

~ I 
Lleida 
I L'ajuntament té 320 places ocu
pades de forma interina. La Di
putació, 103. La Generalitat té 
59.000 interins a Catalunya. A 
Lleida n'hi ha uns 5.500. 

La Diputació, amb 103 interins, en una imatge del2021. 

anys en totes les administraci
ons de l'Estat, de manera que 
afecta entre el30 i el 50 per cent 
de les places de la majoria dels 
casos. A les corporacions locals 
de Lleida, arriba al48 per cent 
fins al punt que en molts casos 
els contractes estan ara en situ-

ENERGIES RENOVABLES 

ació fraudulenta, segons alguns 
consultats. Llocs de feina com 
els de treballador social o edu
cador social fa dos dècades que 
no es convoquen en el sector pú
blic. La Generalitat treballa per 
la seua part a establir criteris 
unitaris de selecció 

La Generalitat 
prepara criteris 
unitaris per seguir 
els processos 
• La directora general 
d'Administració Local, 
Montse Fornells, va avan
çar ahir que la Generali
tat ha dut a terme diver
ses reunions amb repre
sentants dels municipis, 
de les diputacions i del 
Conselli Generau d'Aran 
per pactar els criteris que 
s'hauran de seguir en els 
processos d'estabilitza
ció del personal interí. 
Això afectarà sobretot 
els concursos de mèrits, 
que s'aplicaran als llocs de 
treball ocupats de forma 
continuada des d'abans 
del gener del2016. 

Va assenyalar que les 
administracions tindran 
sempre l'última paraula, 
però va considerar que la 
unitat de criteri ha d'apor
tar seguretat jurídica als 
processos. 

Fornells va reconèixer 
que l'estabilització dels 
llocs de treball (centenars 
a Lleida) implicarà un es
forç ingent per part de les 
corporacions a l'hora de 
convocar els concursos 
de mèrits i les oposicions. 

'· Les places hauran d'estar 
assignades el 31 de desem
bre del 2024. 

Un estudi del Geoparc aconsella evitar 
parcs solars a la Conca de Tremp 
I TREMP I Un estudi encarregat 
pel Geoparc Orígens aconse
lla evitar l'acumulació de parcs 
solars a la Conca de Tremp. A 
més, identifica els llocs on s'hau
rien d'evitar. Durant el segon 
semestre de l'any 2020 es van 
presentar dinou sol·licituds de 
projectes que ocupaven més de 
set-centes hectàrees de sòl agrí· 
cola al Geoparc. 

Ara, amb aquest estudi els 
ajuntaments disposaran d'una 
eina per ordenar i poder regular 

un tema no resolt en els plane
jaments urbanístics. 

El director del Geoparc, Gui
llem Puras, va detallar que l'àm
bit geogràfic de l'estudi són els 
dinou municipis del Geoparc 
però que atesa la urgència d'al
guns, en concret, com en els 
casos de Tremp, Salàs, Conca 
de Dalt, Talarn, Castell de Mur, 
Isona i Gavet, per l'allau de pe
ticions per instaHar plaques, es 
va concretar a la zona central 
de Geoparc. 

L'alcaldessa de Tremp i presi
denta del Geoparc, Pilar Cases, 
aconsella als ajuntaments incor
porar l'estudi als seus plans ur
banístics per poder decidir des 
del territori "on es vol que es 
coHoquin les plaques". Se cen
tra en l'extensió de les instaHa
cions, la proximitat als pobles i 
els llocs on no es poden col·lo
car pel seu interès. Recentment 
s'han reprès tres macroprojec
tes de fotovoltaiques al Pallars 
Jussà. 
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EQUIPAMENTS SOCIALS 

La residència de Sant Joan és al municipi de Les. 

Aran farà de la residència 
de Les un centre 
d'atenció integral 
I VIELHA I El Conselh d'Aran 
estudia possibles solucions 
perquè la residència Sant Jo
an de Les s'adapti a les ne
cessitats reals del territori i 
al coHectiu de la tercera edat 
i que es pugui posar en funci
onament com més aviat mi
llor de forma sostenible eco
nòmica i social. Amb ajuts 
europeus i de la Generalitat 
preveu que es converteixi 
en un servei d'atenció a la 
ciutadania, que pugui inclou
re places de residència però 
que també inclogui serveis 
d'atenció a la discapacitat, 
entre d'altres, per conver
tir-se en un centre integral 
d'atenció a les persones a la 
Val. 

L'actual govern aranès 
va encarregar un estudi .de 
viabilitat a Camon Consul
ting Group SL que planteja 

INICIATIVES 

Nou procés 
participatiu 
per impulsar 
el Pirineu 

divuit escenaris diferenciats 
que contemplaven tant una 
modalitat de gestió directa 
a través de Servei Aranés 
de Benestar i Salut com una 
externalització del servei, 
amb l'obertura de la resi
dència amb centre de dia o 
sense i amb diferents nivells 
d'ocupació. 

De tots els escenaris plan
tejats, cap preveia un resul
tat econòmic positiu pel que 
fa a la gestió de la Residencia 
Sant Joan, amb pèrdues que 
fluctuen entre els 340.000 i 
els 40.000 euros, en funció 
del tipus de gestió. El Con
selh rep de la Generalitat un 
total d'1.906.853 euros per a 
atenció social, molt per sota 
de la que reben els dos Pa
llars i l'Alta Ribagorça. Per 
tant, no té la capacitat finan
cera per assumir-ne la gestió. 

MUNICIPIS INICIATIVES 
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EUROPA DE L'EST LA GUERRA DES DE LLEIDA 

L'arribada d'uaaïnesos es 
frena i busquen feina i casa 
Guissona vol estabilitzar ara els 279 refugiats que acull li 
Almenys setze ja treballen, dos d'ells en hotels 

X. SANTESMASSES I AGÈNCIES 
I GUISSONA I L'arribada massi
va de refugiats d'Ucraïna a 
Guissona ha finalitzat. "Ara 
arriben amb comptagotes i la 
majoria dels casos són de mo
bilitat interna", va assegurar 
l'alcalde, Jaume Ars. El dia 24 
es va celebrar una reunió de la 
taula coordinadora de refugi
ats (en què participen Càritas, 
serveis socials i mèdics, policia, 
ajuntament i voluntaris) i s'hi 
va exposar un nou planteja
ment. Ars va explicar que "ha 
finalitzat el període d'emergèn
cia i arriba l'hora que els refu
giats trobin la seua viabilitat i 
independència econòmica". En 
síntesi, cal buscar-los allotja
ment i feina. 

En total, aquest municipi ha 
rebut 279 persones desplaça
des des de l'inici de la guer
ra a Ucraïna, el 24 de febrer. 
La convivència amb famílies 
d'acollida no pòt eternitzar-se i 
en molts casos porten ja més de 
dos mesos en aquesta situació. 

Donacions particulars 
L'ajuntament compta amb 

37.708 euros de donacions 
particulars per destinar-los al 
col· lectiu. A més, 41 persones 
s'han inscrit a les oficines de 
Treball de la Generalitat i setze 
han trobat feina en empreses 
de la zona. Ars va apuntar que 
estan en contacte amb empre
ses de Lleida per trobar feina 

L'última reunió de la taula coordinadora de refugiats. 

PIRINEU 

L'alberg de Tremp 
deixarà d'allotjar refugiats 
a partir del proper dia 
23 de juny 

per als refugiats i va assegurar 
que aquesta setmana dos han 
aconseguit ocupació en hotels 
del Pirineu. 

Reubicacions 
Una altra qüestió és l'allotja

ment. De moment el consistori 
compta amb un edifici al cen
tre de la localitat que està con-

dicionant per donar cabuda a 
les fami1ies que fins al moment 
estaven acollides en cases par
ticulars. D'altra banda, Creu 
Roja i la conselleria de Drets 
Socials van explicar ahir que 
l'inici de la temporada de lleure 
educatiu obliga a resituar refu
giats allotjats en albergs. Així, 
a partir del dia 23 l'alberg de 
Tremp, que acull29 desplaçats, 
deixarà de fer aquesta funció. 
El de Lleida, amb 24 refugi
ats, continuarà acollint aquest 
col·lectiu. D'igual manera, la 
campanya turística d'estiu 
també implicarà la reubicació 
d'ucraïnesos que ara es troben 
en hotels catalans. 

Talarn visita diverses localitats de la Segarra 
I LLEIDA I El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar ahir 
les localitats d'Estaràs, Granyanella i Granyena de Segarra i va 
elogiar la capacitat dels ajuntaments de1a comarca d'impulsar 
projectes que fomenten l'arrelament de les persones al territori 
perquè es quedin a l'entorn rural. 

Més de 800 nens 'emprenedors' en escoles rurals 
I LLEIDA I El programa Futurs Emprenedors Rurals (FER) ha 
comptat aquest curs amb la participació de trenta-tres esco
les i més de 840 alumnes. Aquest és un projecte de foment de 
l'ernprenedoria dirigit a nens de cicle superior de Primària de 
col·legis rurals. 

I LLEIDA I El Govern de la Ge
neralitat ha donat llum ver
da al procés participatiu per 
elaborar l'agenda estratègica 
del Pirineu 2030. L'objectiu 
del procés és orientar el futur 
sostenible de les comarques 
de muntanya, tant referent 
a la seua població, garan
tint el seu arrelament, com 
a l'accés als serveis bàsics i la 
connectivitat física i digital. 
L'Agenda haurà d'ajudar a 
trobar nínxols de mercat per 
impulsar un model econò
mic propi, respectuós amb 
l'entorn natural i que situï 
les persones al centre de les 
decisions. 

La Seu va entregar ahir les claus de 10 horts socials. 
Crespin es reuneix amb alcaldes i empreses del Sobirà 

Es prioritzaran accions 
transformadores que funci
onin per donar resposta a les 
necessitats pròpies de les co
marques del Pirineu. 

La Seu multiplica gairebé per cinc 
els horts socials, fins als 49 
C. SANS 
I LA SEU I La Seu multiplicarà gai
rebé per cinc els horts socials, 
que augmentaran de 10 a 49. 
D'aquests, 13 són per a perso
nes de més de 65 anys. La res
ta formen part del projecte de 
l'ajuntament per ajudar perso-

nes en situació de vulnerabilitat 
i s'adjudicaran a famílies usuà
ries del Consorci d'Atenció a les 
Persones de l'Alt Urgell. El con
sistori va entregar ahir les claus 
de deu dels tretze horts urbans 
destinats a gent gran, situats a 
l'Horta del Valira. 

I ALT ANEU I El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, es va 
reunir ahir amb els alcaldes de la Guingueta, Alt Àneu i Espot 
i amb empresaris turístics de les Valls d'Àneu i les firmes Roc 
Roi i Rubber River d'esports d'aventura. Les bones previsions 
turístiques per a l'estiu van centrar aquestes trobades. 

Naut Aran millora punts turístics de Bagergue 
I NAUT ARAN I Naut Aran ha començat una sèrie d'actuacions per 
millorar punts d'atractiu turístic de Bagergue. En concret, es 
porten a terme als carrers Lagoarto, Pontet i la plaça del Museu 
per separar les aigües pluvials i residuals. També s'instaHarà 
una capa de llamborda de granit. L'actuació costarà 110.000 
euros i compta amb ajuts del Puosc. 
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SINISTRE EMERGÈNCIES 

Una veïna de les Borges mor 
atropellada en un accident laboral 
Va ser a les 11.15 hores al ser envestida per una màquina que transportava formigó 
i els Mossos investiguen les causes del sinistre li La víctima enia S 1 anys 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Una veïna de les Bor
ges Blanques de cinquanta-un 
anys va morir ahir al matí en 
un accident laboral a les instal
lacions de Prefabricats Pujol a 
la capital de les Garrigues. La 
treballadora va ser atropella
da per una màquina que trans
portava formigó. La víctima és 
Ma ri Cruz Soto Cosculluela i la 
notícia de la seua defunció va 
provocar una enorme commo
ció a les Borges. 

Els serveis d'emergències van 
rebre a les 11.15 hores l'avís 
d'un accident laboral a la seu 
de Preabricats Pujol, dedicada a 
la fabricació de formigó i situada 
al polígon industrial Castellots. 
Segons van explicar els Mossos 
en un comunicat, un operari de 
l'empresa que conduïa una mà
quina que transportava formigó 
va atropellar accidentalment 
la dona. 

Malgrat la ràpida actuació del 
Sistema d'Emergències Mèdi
ques (SEM), no es va poder fer 
res per salvar-li la vida. En el 
dispositiu d'emergències també 
van participar diverses patrulles 
dels Mossos d'Esquadra. Així 
mateix, es va avisar els Bombers 
de la Generalitat, però van ser 
desactivats minuts més tard al 
conèixer-se el fatal desenllaç 
dd sinistre. 

Imatge de la planta de Prefabricats Pujol a les Borges Blanques. 

La policia catalana va posar 
els fets en coneixement del jut-

EMERGÈNCIES BOMBERS 

jat d'instrucció en funcions de 
guàrdia de Lleida i del depar
tament d'Empresa i Treball, 
d'acord amb els procediments 
en accidents laborals amb víc
times mortals. 

Nou morts el2021 
El d'ahir és el primer accident 

laboral mortal de l'any a les co
marques de Lleida. L'any passat, 

Un incendi calcina 5,9 
hectàrees a Juncosa 
REDACCIÓ 
1 JUNCOSA I Una vintena de dota
cions terrestres i tres mitjans 
aeris dels Bombers de la Ge
neralitat van treballar ahir a 
la tarda en l'extinció d'un in-

cendi forestal entre Juncosa, a 
les Garrigues, i Ulldemolins, al 
Priorat. El foc es va declarar a 
les 14.38 hores i inicialment es 
van activar nou equips terres
tres i tres d'aeris, però al llarg 

segons l'Observatori del Treball 
de la Generalitat, van perdre la 
vida un total de nou persones a 
causa d'algun tipus d'accident en 
el transcurs de la jornada labo
ral a Lleida, una persona menys 
que el2020. 

D'aquesta forma, entre els 
mesos de gener i desembre del 
2021 es van comptabilitzar ün 
total de 6.431 accidents, dels 

que 51 van ser de gravetat, 
unes xifres que representen 
un augment d'un 15,92% i un 
34,21 per cent, respectivament, 
en comparació amb l'any ante
rior, quan es van registrar 5.553 
sinistres laborals, dels quals 38 
van ser greus. Fa dos setmanes, 
un operari va patir cremades 
per una deflagració en una em
presa de les Borges. 

Un agent rural supervisa la zona calcinada en l'incendi de Juncosa. 

de la tarda s'hi van anar sumant 
efectius. Va calcinar 5,9 hectà
rees, segons van informar els 
Agents Rurals, que treballaven 
coin a principal hipòtesi de la 
causa en una crema de restes 

vegetals. Va cremar matoll i 
arbratge. 

D'altra banda, dotze dota
cions terrestres i dos mitjans 
aeris van treballar ahir al mig
dia en l'extinció d'un foc de 
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SUCCESSOS 

Dos morts a 
Balaguer i les 
Borges Blanques 

Dispositiu a Balaguer. 

I BALAGUER I Dos homes van 
morir ahir a Balaguer i les 
Borges. A la capital de la 
Noguera, un veí de cinquan
ta-nou anys va perdre la vi
da a primera hora del matí al 
caure al buit des d'un edifici 
al carrer Urgell de la ciutat. A 
la tarda, un veí de la capital 
de les Garrigues de quaran
ta-quatre anys va morir al 
parc del Terrall. Els Mossos 
d'Esquadra es van fer càrrec 
de les diligències d'investiga
ció dels dos successos. 

Ca~at un andorrà a 
178 km/h a Sòria 
I SòRIA I Un conductor andorrà 
va ser imputat dissabte al ser 
sorprès a 178 km/h en una 
carretera de Sòria limitada 
a 90km/h. 

S'incendia un contenidor 
a Almacelles 
I ALM ACELLES I Els Bombers 
van sufocar ahir a la mati
nada un foc de contenidor a 
Almacelles. 

vegetació a Conques, a Isona i 
Conca Dellà. Van ser alertats a 
les 11.58 hores i es van cremar 
prpo de 1.000 metres quadrats. 
També hi va haver petits focs a 
Cervera, Lleida i Alguaire. · 
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OLIMPISME JOCS OLÍMPICS D'HIVERN 2030 

Catalunya pot anar en solitari 
El COE admet que, si es manté el desacord amb Aragó, n'elegirà una si les dos presenten candidatura 
per separat li Encara que Blanco insisteix en la seua aposta per una proposta conjunta 

AGÈNCIES 
I MADRID I El Comitè Olímpic Es
panyol (COE) va admetre ahir 
per primera vegada la possi
bilitat que acabi presentant al 
Comitè Olímpic Internacional 
(COI) una candidatura només 
catalana o aragonesa per als 
Jocs d'hivern del2030, davant 
de la falta d'acord entre aquests 
dos governs, si bé l'opció prio
ritària per la qual l'organisme 
seguirà treballant és el projecte 
conjunt. Una assemblea extra
ordinària del Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) elegirà entre els 
projectes de Catalunya i Aragó 
si finalment aquests dos governs 
no es posen d'acord, segons va 
explicar ahir el president, Ale
jandro Blanca. L'assemblea anu
al ordinària del COE va apro
var per unanimitat continuar 
amb les converses per formar 
una candidatura conjunta i, si 
hi ha dos propostes, que sigui 
l'assemblea del COE la que voti 
quina segueix endavant, va dir 
Blanca. 

El president del COE va re
cordar que ja va triar en el seu 
dia entre Jaca i Granada una 
candidatura d'hivern i entre 
Sevilla i Madrid l'estiu. "Una 
elecció entre dos seria la segona 
opció. Anem darrere de la pri
mera, que és que hi hagi acord", 
va insistir Blanco, que admet 
que "tot allò que no sigui entesa 
ens debilita". 

Després d'onze reunions, els 
dos governs no han arribat a un 
acord. L'última proposta que hi 
ha sobre la taula situa 54 pro
ves i 2.138 esportistes a Aragó 
i 42 proves i 2.608 esportistes 
a Catalunya. Un s altres 960 
participants se n'anirien a fora 
d'Espanya, en disciplines, com 
els salts d'esquí, per a les quals 
no hi ha instal·lacions a Espa
nya. A Aragó no li sembla una 
proposta equitativa. 

"Hem exposat a l'assemblea 

El president del COE, Alejandro Bla nco, a la dreta, ahir amb Juan Antonio Samaranch. 

EL DETALL 

Jaca es va enfrontar a Granada 
el2002 i Madrid a Sevilla el2003 
• El 2002 l 'assemblea del 
COE ja va haver d'elegir 
ent re Jaca i Gran ada com a 
candidata espanyola als Jocs 
d'hivern de 2010 i el 2003 
va fer el mateix amb Sevilla 
i Madrid com a aspirants als 
Jocs d'estiu del2012. Jaca i 
Madrid van ser les guanya
dores d'aquestes eleccions in
ternes, encara que després 

cap va aconseguir ser seu 
olímpica. D'altra banda, el
president del COI, l'alemany 
Thomas Bach , visitarà avui 
Madrid per firmar un me
moràndum relacionat amb 
l'acollida de refugiats. Blanco 
tindrà ocasió d'informar-lo 
sobre la situació de la candi
datura i demà reprendrà les 
converses. 

FUTBOL ENTITATS 

1 NOUS CONTACTES 

Bla nco va explicar que 
demà reprendrà els 
contactes amb les dos parts, 
després de la visita de Bach 

com han anat les reunions. Una 
cosa és el que es diu i una altra 
el que s'ha parlat i el que es veu 
als vídeos. Allí estan i cada un 
ha d'assumir la seua responsa
bilitat", va dir Blanco, que va 
destacar que a la candidatura 
li ha de donar suport el govern 
d'Espanya i presentar-la el COE 
davant del COI. "En el cas que 
no hi hagi acord no abandona-

APUNTS 

A LA DECISIÓ FINAL 

El Govern català torna 
a reclamar ''celeritat', 
• La portaveu del Govern, 
Pat rícia Plaja, va insistir 
ahir a reclamar de nou "ce
leritat, rapidesa i concr e
ció" al COE, perquè "acla
reixi l'escenari" sobre com 
serà definitivament aquesta 
candidatura olímpica. Així 
ho va dem anar a hir des
prés de la reunió del Con
sell Executiu del Govern. 

INFLUÈNCIA DELS JJOO 

Una exposició recorda 
Barcelona,92 

• El centre Casa SEAT de Barce
lona va inaugurar ahir una expo
sició per commemorar l'impac
te dels Jocs Olímpics del1992 i 
·com van inf luir en la transfor
mació i projecció el món de la 
ciutat. 

rem la línia de diàleg que hem 
obert amb el COL S'obre llavors 
la possibilitat que el que vulgui 
s'hi pugui presentar. Eñ aquest 
cas l'assemblea del COE deci
diria la presentació d'una can
didatura". Va recordar tam bé 
que "el COE presenta l'acord, 
el COE no proposa", per la qual 
cosa els qui han de negociar són 
els governs. "Faré unes reuni
ons amb els dos per veure si hi 
ha possibilitat d'atansament i, si 
n'hi ha, una altra reunió per lli
mar diferències. Per mi, tant de 
bo s'arribi a un acord. A quin? 
Al que ells decideixin ", va co
mentar el dirigent, per al qual 
l'important "és que no deixarem 
de jugar ". 

Relleu al capdavant del CF Pardinyes, 
amb Rafa 6imena com a nòu president 
1 LLEIDA I Rafa Gimena és el nou 
president del CF Pardinyes, 
després de la culminació d'un 
breu procés electoral per aga
far el relleu de Carles García, 
al qual només s'ha presentat la 
candidatura de Gimena, que es 
completa amb dotze persones 
més. 

sorer, i Asun Maroto, també 
mare de jugador del club , com 
a secretària. També en formen 
part Carlos Bobadilla , Jésica 
Romero, Gu erau Pedescoll, 
Claudia Reullí, Rafa Gimena 
Aragón, Nicol<:ís Marco, Adrià 
López, Dustin Oliva i Matías 
Ezequiel. 

president d'Orvepard amb Paco 
Castillo. El nou p resident va 
comentar que "el CF Pardinyes, 
com els col-legis, Orvepard, la 
parròquia i altres col-lectius del 
barri, són entitats d'integració 
comunitària en les quals inten
tem educar en valors i construir 
un millor entorn per a tothom". 

Rafa Gi mena, al fons al centre de la imatge. 

La nova junta la completa 
el capità de l'amateur, Alexis 
Aparicio, com a vicepresident; 
el veterà pare i entrenador cl.el 
club, David Justo, com a tre-

Gimena, amb dos fills vin
culats al club, ja havia estat vi
cepresident de l'entitat en dos 
mandats, amb Rubén Tolsà com 
a president i va ser també vi ce-

Va afegir que, en la qüestió 
esportiva, "ens posarem a tre
ballar per potenciar l'escola" i 
va recordar que el club compta 
amb "quatre equips amateurs". 

cfarre
Resaltado


