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La Generalitat no accepta el 
repartiment per gènere dels 
Jocs que planteja l'Aragó 
L'executiu considera que la darrera proposta 
"no és lògica" i demana actu.ar amb "seriositat" 
La portaveu del Govern, 
Patrícia Plaja, es va referir 
ahir a la darrera iniciativa 
del Govern de l'Aragó sobre 
la candidatura olímpica dels 
Pirineus. 

Barcelona 
AGÈNCIES 

t Plaja va refusar opinar sobre l'úl
tima proposta feta pel Govern 
d'Aragó sobre com s'haurien de 
repartir les proves en una possi
ble candidatura conjunta als Jocs 
Olímpics d'Hivern del 2030: "No 
és una proposta que s'adeqüi ni 
que considerem lògica", va dir. 
"No entrarem a comentar pro
postes. No vull continuar amb la 
polèmica unilateral que ha obert 
una de les parts", va sentenciar 
PlaJa. En aquest sentit, la porta
veu va dir que cal treballar a par
tir de la proposta tècnica que van 
signar el Comitè Olímpic Espanyol 
(COE} i la Generalitat, i que Aragó 
no accepta perquè considera que 
el repartiment no és just entre les 
dues comunitats. 

FOTO: ACN I Esquiadors baixant per una pista de BoíTaüll 

Després de despenjar-se de 
l'acord amb el COE, Aragó va tras
lladar una proposta alternativa, 
en què plantejava repartir l'esquí 
alpí i el de fons entre les dues co
munitats, mentre que Catalunya 
acolliria el 'freestyle' i l'esquí de 
muntanya i Aragó l'snowboard i 

la disciplina de biatló. 
El govern aragonès també va 

posar sobre la taula que les pro
ves femenines i masculines d'un 
mateix esport tinguessin seu di
ferent. "No entrarem a valorar-la. 
És una proposta que en cap cas 
s'adequa ni considerem lògica. 
Hem de ser seriosos: estem al 

Creen un observatori per 
recollir tota la informació 
territorial de la demarcació 

sigui per obtenir dades demogrà
fiques o d'ocupació. 

punt on érem i no ens mourem 
d'aquí", va resoldre. Per la seva 
banda, el president de la Genera
litat catalana, Pere Aragonès, va 
donar suport dilluns a la proposta 
ja tancada de cara a la celebració 
dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 a 
Catalunya i Aragó i ha apuntat que 
no preveu possibles alternatives 

als agents socioeconòmics, tant 
públics com privats, per tal que 
puguin prendre decisions estratè
giques i operatives en el camp del 
desenvolupament local". 

al que s'ha acordat. "S'ha aconse
guit un.acord, s'ha anat treballant 
i per tant no visualitzem cap al
ternativa al compliment d'aquest 
acord", va dir a París durant una 
visita institucional. 

El president català va dir ha
ver-se assabentat per la premsa 
de la nova proposta d'Aragó, que 
modifica en alguns aspectes la 
presentada i acordada per la co
missió tècnica creada amb aques
ta finalitat, en què van participar 
representants del Comitè Olímpic 
Espanyol {COE), del Govern es
panyol i dels executius aragonès i 
català. Aragó ha plantejat al COE 
que les proves d'esquí alpí i de 
fons es desenvolupin a les dues 
comunitats, en una alternativa al 
document tècnic, i planteja que 
totes les valls del Pirineu aragonès 
tinguin protagonisme a la candi
datura. "S'ha fet molta feina per 
arribar a un acord ben establert 
tècnicament que ens permet que 
la candidatura dels Pirineus sigui 
una candidatura competitiva, una 
candidatura que també el que fa 
és respectar el medi ambient", va 
recalcar Aragonès. 

El president de. la Generalitat 
va advertir que no es pot "anar 
duplicant infraestructures" i va 
subratllar que a nivell mediam
biental i econòmic aquesta possi
bilitat "no té cap sentit". 

La Fira de Setmana 
Santa de Barroera 
es trasllada enguany 
al Pont de Suert 
La tradicional Fira de Setma
na Santa, que aplega artesans 
i productors agroalimentaris 
de l'Alta Ribagorça, i que se ce
lebrava des de fa deu anys a 
Barruera, es trasllada al Pont 
de Suert. La fira tindrà lloc a la 
plaça de la Confraria divendres 
i dissabte amb una desena de 
productors i artesans. 

rties e Garòs 
nverteix 105.000 

euros per millorar 
] t r 

L'Entitat Municipal Descentra
litzada d'Arties e Garòs ha fi
nalitzat les obres d'enllumenat 
públic que portava executant 
des de finals d'any i per les 
quals ha invertit 105.000 eu ros. 

Aproven una moció 
del PSC per millorar 
el riu i l'entorn de la 
Conca de la Femosa 
El PSC del Consell Comarcal del 
Segrià ha impulsat una moció, 
aprovada en ple, i que servirà 
per dur a terme un seguit d'ac
tuacions de millora del riu i l'en
torn de la Conca de la Femosa. 

Quinze persones 
participen en un 
curs d'atenció 
sanitària a Tremp 
Una quinzena de persones 
en atur participen en un curs 
d'atentió i cura de persones de
pendents, que organitza l'Ajun
tament de Tremp. 

La Diputació de Lleida va presen
tar ahir l'Observatori 231 (el nú
mero fa referència al nombre de 
municipis de les comarques de 
Lleida), un instrument d'Informa
ció Socioeconòmica Local (SCL), 
que té com a objectiu facilitar 
l'anàlisi i el coneixement de les 
dades que caracteritzen els àm
bits territorials de la demarcació, 
i que permet recopilar, organitzar 
i difondre de manera continuada 
informació territorial d'interès, ja 

El president, Joan Talarn, va 
destacar que "es tracta d'un ser
vei que pretén dotar la demarca
ció de Lleida d'una eina que reculli 
i generi la informació necessària i 
de forma continuada, per a la co
rrecta planificació, gestió i avalua
ció de les polítiques de promoció 
socioeconòmica i desenvolupa
ment local. És, a més, un servei 
de suport per a les institucions i 

Els objectius són els següents: 
donar suport a les institucions i 
agents socioeconòmics, tant pú
blics com privats, en la presa de 
decisions; esdevenir el termò
metre dels principals indicadors 
que incideixen en la província de 
Lleida; i aprofundir en el coneixe
ment de la realitat socioeconò
mica del territori. És un projecte 
innovador a la demarcació, en el 
sentit que fins ara no hi ha hagut 
cap eina que reculli totes les da
des que ofereix aquest servei. 

FOTO: Diputació I Moment de la presentació de l'Observatori 231 
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Demanen 8 anys de presó a 
un acusat d'abusar de dues 
germanes de 14 i 15 anys 
La Fiscalia demana un total de 
8 anys de presó per a un home 
acusat de petonejar i fer toca
ments a dues germanes de 14 i 
15 anys que va conèixer per ln
ternet, concretament a través 
de la xarxa sociallnstagram. En 
aquest sentit, els fets van passar 
el setembre de 2019 a Balaguer 
quan l'home tenia 28 anys. Se
gons l'escrit d'acusació del minis
teri públic, l'acusat va començar 
primer una relació sentimental 
amb una de les noies i després 
amb la germana i, actualment, 
conviu amb una d'elles. 

En aquest sentit, el ministe
ri fiscal demana en el citat es
crit d'acusació que s'imposin a 
l'acusat 4 anys de presó per a ca-

Apaguen incendis de 
vegetació a Sidamon, 
Balaguer, Penelles i 
Castellnou de Seana 
Un incendi va cremar dilluns a 
la nit 150 metres quadrats de 
matolls a l'altura del quilòme
tre 478 de l'N-Il, a Sidamon, un 
altre 20 metres quadrats en un 
descampat del carrer Girona de 
Balaguer i 300 a la zona del Cas
tell de Remei, al terme de Pe
nelles. Cal indicar que tots els 
focs van ser extingits per efec
tius dels Bombers. Així mateix, 
ahir van apagar un petit incendi 
a Castellnou de Seana. 

Va succeir a 
Balaguer i ara 
conviu amb 
una d'elles 

dascun dels dos delictes d'abús 
sexual a menor de 16 anys. Així 
mateix, també sol·licita que sigui 
condemnat a tres anys de lliber
tat vigilada i una ordre d'allunya
ment i comunicació de les dues 
víctimes durant 3 anys. Final
ment, s'ha de dir que el judici es 
durà a terme el 28 d'abril a l'Au
diència Provincial de Lleida. 

Operatiu especial 
de vigilància per 
Setmana Santa del 
Cos d~gents Rurals 
El Cos d'Agents Rurals posarà en 
marxa entre ellS i ellS d'abril 
un operatiu especial de vigilàn
cia amb motiu de les vacances 
de Setmana Santa. Es desplega
ran més de 200 d'agents en una 
cinquantena de zones identifi
cades com d'alta freqüentació 
de visitants amb la finalitat de 
controlar el compliment de la 
normativa de protecció del me
di natural, especialment en els 
espais naturals protegits. 

El Síndic renya els serveis 
socials -pel cas del nadó 
mort a Artesa de Segre 
Veu descoordinació entre les entitats 
que van atendre la mare, extutelada 
lleida 
REDACCIÓ 

El Síndic de Greuges ha consta
tat falta de coordinació entre els 
serveis intervinents en el cas del 
nadó mort a Artesa de Segre i 
també falta de suport social a la 
mare. Per això, ha demanat a la 
DGAIA que lideri una revisió de 
les actuacions en aquest cas. Se
gons el Síndic, els professionals 
de la salut, de l'àmbit social, i de 
l'àmbit de protecció a la infància 
hauriE:m d'haver emprès mesures 
proactives, d'acord amb el Pro
tocol marc d'actuacions contra 
el maltractament infantil. Cal re
cordar que els fets van passar el 
28 de febrer i el jutge d'instruc
ció 1 de Ba laguer va ordenar el 4 
de març presó provisional comu
nicada i sense fiança tant per a 
la mare del nen, una noia de 19 
anys, com per al pare, de 32 anys, 
ambdós de nacionalitat brasilera. 

El Síndic va obrir una actua
ció d'ofici. A partir de les infor
macions rebudes de la Direcció 
General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència (DGAIA) i del Con-

FOTO: LC. (ACN) I La parella a l'interior d'un cotxe dels Mossos 

sell Comarcal de la Noguera, con
clou que hi ha hagut una manca 
de coordinació entre els serveis 
implicats i una manca de suport 
social a la mare del nadó davant 
les dificultats que presentava. 
També ha constatat que la mare 
es trobava en una situació d'alta 
vulnerabilitat, ja que era una jo
ve extutelada i amb discapacitat. 

. 

En aquest context, creu que hi ha 
hagut una manca de coordinació 
arran del desinternament, l'em
baràs i la condició de discapacitat 
de la noia. També ha sabut que a 
mitjans d'octubre de 2021 va acu
dir als serveis socials per demanar 
un ajut per aliments i va ser rediri
gida a la Creu Roja perquè no dis-

. posava de documentació. 

Detingut a 
Albatàrrec . 
per portar 
220 grams de 
(maria' al cot 

Tremp incorpora un Grup Especial La inversió econom1ca que 
es des.tina al nou Pla presentat 
a principis d'any ha fet possible 
que les brigades del GEPIF a Ca
talunya passin de tres a vuit amb 
un total de 52 components per 
donar a tot el territori. Fins ara 
hi havia tres equips que actuaven 
des de Vilamalla ·(Alt Empordà), 
Torreferrussa a Santa Perpètua 
de Mogoda (Vallès Oriental) i 
Benifallet (Baix Ebre). Ara s'esta
bliran cinc noves unitats perma
nents distribuïdes a Ulldemolins 
(Priorat), Constantí (Tarragonès), 
Arnes (Terra Alta), Tremp (Pallars 
Jussà) i Calaf (Alta Anoia). Con
cretament, la unitat territorial 
l'Alt Pirineu i Aran està formada 
per sis components. Entre les 
tasques que faran està la revisió 
de punts d'aigua; i això inclou la 
neteja del perímetre, i la compro
vació i reparació si escau del sub
ministrament d'aigua, i el man
teniment dels camins de la xarxa 
bàsica de prevenció d'incendis: 

Els Mossos van detenir dilluns 
un home, de 40 anys, com a 
presumpte autor d'un delicte 
contra la salut pública. Cap a les 
19.10 hores, la policia va aturar 
un vehicle durant un control 
al quilòmetre 0,3 de I'LL-12, al 
terme municipal d'Albatàrrec. 
En dirigir-se al conductor, els 
agents van detectar una inten
sa olor de marihuana. Van es
corcollar el vehicle i van trobar, 
sota el seient del conductor, 
una bossa amb 220 grams de 
cabdells de marihuana, fet que 
va motivar l'arrest del conduc
tor per un delicte contra la sa
lut pública. Té antecedents per 
delictes contra la salut pública. 

de Prevenció dl Incendis Forestals 
Lleida 
REDACCIÓ 

Tremp ha incorporat un nou Grup 
Especial de Prevenció d'Incendis 
Forestals per executar treballs 
de prevenció d'incendis a les co
marques lleidatanes. Aquest re
forç està format per sis persones 
amb vehicles específics per fer 
tasques de prevenció i primera 
intervenció en incendis agrícoles 
i forestals. La nova unitat ja està 
operativa des d'aquesta mateixa 
setmana i fins a 1'1 de juny faran 
tasques de manteniment d'infra
estructures de prevenció d'incen
dis forestals. De 1'1 de juny fins al 
30 de setembre se centraran en 
la vigilància i primera interven
ció en incendis. La incorporació 
s'emmarca en el Pla de prevenció 
d'incendis 2022-2025. 

FOTO: A. C. A. A. R./ Membres del GEPIF remullant una zona cremada 
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-La anana DIMECRES 13 D'ABRIL DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar. envíenos s us datos adjuntando una fotografía y I e complaceremos sin ningún V I DA S O C I A l 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínima 
de calidad. Los origina les deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

Bellpuig celebra els actes de la Festa Major 
de Primavera amb un concert familiar 
Bellpuig va celebrar el cap de setmana diverses activitats en el marc de la Festa Major de Primavera. 
Entre elles, un concert familiar a càrrec del grup 2princesesbarbudes. 

Entreguen una medalla centenària a una 
usuària de la residència Sant Joan de Déu 
El director dels serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, va lliurar ahir una medalla 
centenària a una resident de la residència Sant Hospital de Tremp - Sant Joan de Déu Terres de Lleida, 
que la setmana vinent complirà 100 anys. 

Aitona imparteix un taller sobre 
com cuidar el benestar emocional 
El Centre Municipal de Serveis d~itona va acollir un taller interactiu 
i participatiu en el qual els usuaris van adquirir coneixements i 
habilitats per cuidar el seu benestar emocional. 

Alguaire organitza una xerrada 
amb motiu de l~bril Cultural 
CA.ssociació Amics del Patrimoni Cultural d~guaire amb motiu 
de l~bril Cultural 2022 va organitzar unà xerrada 'Dona i salut 
mental: fent-nos visibles' realitzada per la Psiquiatra i Doctora la 
Sra. Judith Usall Rodié. ' 

Binéfar presenta el programa 
festivo de Semana Santa 
El Ayuntamiento de Binéfar presentó ayer el programa festivo 
de Semana Santa que incluye el concierto de Interpeñas, un 
espectaculo de zarzuela, así como la tradicional romeria a la ermita. 
de San Quílez. 
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