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El COE elegiré entre Catalunya y 
Aragón si no hay pacto offmpico 
~ Blanco abre la puerta a que 
compitan ante la imposibilidad 
de un acuerdo por los Juegos 

El organismo reitera que su 
intención pasa por buscar una 
entente entre los dos territorios 

~ Lamban propone dividir la 
candidatura por "Iotes" y que 
elija primera el Principat 1 PAG.u 

FOTO: Tony Alcantara / la plantilla y los aficionados expresaron su alegria a la conclusión del encuentro 

El AEM se salva tras un épico partido (5-4) 
El equipo leridano se aseguró la permanencia en la Liga Reto después ae ganar al Femarguín en la prórroga 
en un partido en el que tuvo que remontar basta en tres ocasiones y falló un penalti con empate a cua tro en el 
marcador. Al final, un gol de Andrea en el minuto 117 decidió la victoria del AEM. 

Muere en un accidente en una 
fabrica de hormigón en Borges 
Una trabajadora de la empresa Prefabricats Pujol 
fallectó ayer en un accidente laboral en las insta
laciones que la firma, dedicada a la fabricación de 
hormigón, tlene en el polígono Castellots de les 

Borges Blanques. La mujer, de 51 años, fue atro
pellada de manera accidental por una maquina 
transportadora sin que los servicios de emergen
cia pudieran salvar su vida.C"'MA ('\ e p G 1 

Cambray dice 
al TSJC que no 
hay posibilidad 
de cumplir el 
fallo del 2 5% 
El 'conseller' informó de que 
ha enviada a los centros la ex
plicación del nuevo decreto e 
instrucciones, que no recogen 
ningún porcentaje. 
---ACTUAL I PAG. 19 

Condena de 5,5 
años por agredir 
sexualmente a 
mujeres en lleida 
--- LOCAL I PAG.ll 
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EDITORIAl: Una candidatura en solitari pels jocs 

Després de mesos de desacords, que es van fer més evidents 
que mai la setmana passada, el Comitè Olímpic Espanyol 
(COE) va obnr ahir la porta per primera vegada a una can

didatura de Catalunya en solitari. De fet, l'orgamsme va dir que 

intentarà un acord fins al darrer moment però si no és possible 
(com tot apunta que serà) insta Catalunya i Aragó a presentar la 

seva pròpia candidatura perquè s1gu1n els membres del comitè 

olímpic els qUI elege1x1n la que creguin més adequada. D'entra
da, la decisió sembla lògica després dels continus pals a les rodes 

que ha posat a la candidatura conjunta pels Jocs Olímpics d'Hivern 

RMENGOPO S 

del 2030 el president de l'Aragó, Javier lamban. Si no és possible 
l'acord el sentit comú aconsella d'intentar-ho cadascú en solitari. El 
que no s'entén és que es pugui perdre una oportunitat d'aquestes 
caracterfstiques per la impossibilitat de fer un projecte conjunt. El 
president Lamban proposava ahir fer una candidatura per lots amb 
dos opcions i deixar elegir primer Catalunya. Aquesta idea no té 
cap sentit perquè això no és una subhasta, ni un joc d'atzar sinó un 
projecte seriós que es mira el Pirineu com un territori que ha d'as
pirar a aconseguir aquests Jocs Olímpics perquè a més del vessant 
esportiu són una oportunitat per les comarques de muntanya. 

BORRELL 

Rolling Stones 

Avui, al Wanda Metropolitana 
madrileny, els llegendaris Ro
lling Stones inicien la seva (dar

rera?) gira europea. Faran les Europes 
de Londres, París, Brussel·les, i no se 
sap si actuaran també a Kiev. Estaria 
bé, no? Me'ls imagino cantant la ver
sió cool de "Satisfaction". Temps era 
temps, però, a l'Aula Municipal de Te
atre (la del Mercat de Santa Teresa), 
als anys 80's del passat segle, uf!, vam 
representar "Els Beatles contra els 
Rolling Stones", combativa obra escri
ta pel malaguanyat Jordi Mesalles en 
comandita amb Miquel Casamayor, 
on una colla de noies i nois enrot
llats debatien sobre la beatlemania i 
la rollingstonemania. De fet, feia més 
deu anys que els Beatles havien partit 
peres, mentre que els Rolling Stones 
estaven més frescos que un enciam. 
Han passat així seixanta anys. Clar que 
pel grup londinenc han desfilat més 
de trenta músics. Dels 'stones' funda
cionals, fan la viu-viu el Mick Jagger 
llengua llarga, i' un Keith Richards mo
nacal, que l'altre dia confessava "Hace 
30 o 40 años estaba mucho mós cerca 
de la muerte de lo que estoy ahora". 
Ara té 74 tacos. Mentrestant, Donald 
Trump feia seva 'You can't always get 
what you want', i tenen força esvalo
tats grups de dones negres per 'Brown 
sugar' i el que etziba la cançó. Coses 
del'rock 'n'roll'! Aquesta nit no estaré 
al Wanda. Però ben segur que el nos
tre redactor en cap d'Oci i Espectacles 
ens en farà cinc cèntims al tornar. 

ERA REALITAT VIRTUAU 
Coma dejà e escrit anteriorament, eth passat 
mes d'abriu presentè en Barcelona era Meta
verse University {Universitat deth Metavers). 
Ua universitat que nèish en tot crear ues na
ues bases e un nau modèu formatiu, -acadèmic 
e universitari. Presentam un modèu educatiu 

dis sense besonh de botjar-se de casa. Mès, 
tanben cau éster conscient qu'aguest darrèr 
demorarà temps entà que sigue majoritari, 
principaument perqué era tecnologies virtuau 
encara non ei en totes es lars. Se presente de
uant nòste fòrça pòrtes qu'auem d'éster capa-

ERC da por hecho· ·---....... ------
ci de daurir entà immersiu, a on era 

persona ben sigue 
joena o adulta po
derà sumergir-se 
e navegar en un 
entorn totaument 
didacti, interactiu 
e participatiu. Era 
ensenhança serà 

Presentam un modèu contunhar auan
çant. Ath contrari, 
tostemp demora
ram en madeish 
lòc enquiara fin. E 
un pòt pensar que 
sonque se daurís 

educatiu a on era persona 
poderà sumergir-se en 
un entorn interactiu . 

eth producte dera gamificacion deth modèu 
que presentam. Serà un modèu multicanau, 
ei a díder, elements de presencialitat, d'ensen
hança en linha e un tresau e nauedós en mon, 
virtuau. Aguest modèu virtuau, permetarà as 
persones éster laguens dera universitat, parti
cipar des activitats e completar es sòns estu-

en entorns edu
catius, luenh d'aqueth pensament ei precisa
ment qu'aguesta naua immersion tecnologica 
a trauèrs dera realitat virtuau ei en sòn punt 
iniciau, es pòrtes que se mos presenten coma 
oportunitats son en toti es sectors, àmbits e 
materies que pogam conéisher, sonque cau 
explorar-les entà poder-les vèir. 

que presidira la 
Diputación de Lleida i-=':~-·~-= 
te..-..... _ ............... _ 
....... __ ...... _ .. Oli 

-.-. ........... e-.. ... -··-.... -------·--- _ ............... .._. =--..:.==-= ... 
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El COE obre ara la porta que 
Catalunya i Aragó competeixin 
pels JJOO si no hi ha ·cap acord 
El president Aleja nd ro Bla nco diu que "intentarà amb totes les 
forces" que pactin, però no descarta una candidatura en solitari 
Lleida 
ACN 

El president del Comitè Olímpic 
Espanyol (COE), Alejandro Blan
co, va obrir la porta a que Cata
lunya i l'Aragó competeixin per 
presentar candidatura en solitari 
pels Jocs d'hivern de 2030 si no 
s'aconsegueiX tancar un acord 
per anar junts. En una atenció 
als mitjans aquest dimarts des
prés de la reunió de l'Assemblea 
General del COE, Blanco va afir
mar que "intentarà amb totes les 
forces" que els governs català i 
aragonès arribin a un pacte i, en 
aquest sentit, va manifestar lavo
luntat de "seguir dialogant" i d'in
tentar convocar una nova reunió 
amb ambdues parts. 

Tanmate1x, l'Assemblea Gene
ral del COE va votar per unani
mitat presentar una candidatura 
dels Pirineus encara que no hi 
hagi acord perquè s1gui conjun
ta. Això implica que el COE obre 
la possibilitat de passar a una 
"segona fase" que implicaria que 
Catalunya i l'Aragó s'enfrontin i 
s'acabi imposant la candidatu
ra en solitari d'un dels territoris. 
Blanco va dir que seria "millor" 
una candidatura conjunta, però 
va defensar aquesta opció si es 
manté el bloqueig. 

FOTO: Govern d'Aragó/ Imatge del president d'Aragó, Javier Lamban, en un acte a Saragossa 

Blanco va remarcar que la de
cisió de presentar candidatura en 
solitari l'haurien de prendre els 

governs de Catalunya i l'Aragó i 
que, en aquest supòsit, l'Assem
blea General del COE en triaria 
una de les dues en una votació 
després d'escoltar les exposicions 
d'ambdós projectes. "Si els dos 
governs no arriben a un acord, 

El Govern inicia el procés per 
fer l'Agenda estratègica del 
Pirineu amb el 2030 d'horitzó 
El Departament de la Vicepre
sidència i de Polítiques Digitals 
i Territori va donar compte al 
Consell Executiu ahir del primer 
document que marca l'inici de 
l'elaboració de l'Agenda estratègi
ca del Pirineu amb horitzó 2030. 
Aquesta serà, a la pràctica, un full 
de ruta per orientar el desenvo
lupament sostenible de les co-

marques pirinenques els pròxims 
anys amb un segell i identitat 
pròpies. D'aquesta manera, s'en
gega un procés participatiu per 
elaborar una Agenda prèvia, és a 
dir, un document d'anàlisi de les 
potencialitats i reptes del terri
tori. Aquest estarà obert fins el 
mes d'octubre i es desenvolupa
rà a partir d'un document d'avanç 

que són els que s'han de posar 
d'acord, obrir la possibilitat que, 
en aquesta línia de diàleg amb 
el Comitè Olímpic Internacional 
(COl), es pogués presentar qual
sevol de les dues i a partir d'aquí 
l'Assemblea del COE decidiria", va 

El document 
se sotmetrà a 
un procés de 
participació 

que ha rebut el vistiplau del Con
sell Executiu. 

L'objectiu del Govern és orien
tar el futur sostenible del Pirineu, 
tant pel que fa a la seva població, 
garantint-ne l'arrelament, com a 
raccés als serveis bàsics i la con-

resumir Blanco. 
El president del COE va recor

dar que no seria el primer cop 
que dos territoris de l'Estat es
panyol competeixen i va citar el 
cas de Granada i Jaca o de Sevilla 
i Madrid. 

LObjectiu és . caminar cap 
a un futur 
sostenible 

nectivitat física i digital. L'Agenda 
haurà d'ajudar a trobar nínxols 
de mercat per impulsar un mo
del econòmic propi de desen
volupament sostenible, respec
tuós amb l'entorn natural i que 
situï les persones al centre de 

Javier Lamban 
proposa dividir 
la candidatura 
en "lots" amb 
dues opcions 
El president d~ragó, Javier 
Lamban, va proposar dividir 
en "lots" la candidatura per 
a fer uns JJOO al Pirineu amb 
dues opcions i deixar que Ca
talunya "elegeixi primer" per 
després "acceptar nosaltres 
gustosament la part que no 
vulguin els catalans". Aquests 
"lots" haurien d'incloure, se- -
gons el president aragonès, 
el "més important i el que 
menys així com una diferen
ciació per dimensió" de ca
dascuna de les propostes. 
D'aquesta manera, Lamban 
va voler demostrar "voluntat 
de diàleg" i deixar clar que 
el Pirineu d'Aragó és "igual o 
millor que el català". Lamban 
també va criticar el COE per 
no haver presentat "ni un sol 
foli" sobre la seva proposta de 
candid'at~.:~ra en diversos me
sos de treball . Lamban va fer 
aquesta proposta com a mos
tra de "voluntat de diàleg". 

les decisions. La proposta inicial 
de l'Agenda fixa quatre pilars de 
debat. El primer té a veure amb 
les persones i la governança; dins 
l'àmbit de medi ambient i soste
nibilitat s'inclou l'accés i l'ús sos
tenible, inclusiu i equitatiu als re
cursos naturals; mentre, pel que 
fa a desenvolupament econòmic 
i innovació, l'Agenda debatrà com 
aprofitar el patrimoni cultural i 
l'esport com a motor de desen
volupament i finalment, en mobi
litat i connectivitat es parlarà de 
la millora de les infraestructures, 
l'arribada de la fibra òptica a tots 
els municipis. 
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Cremen 5, 9 hectàrees a la Serra de 
la Llena entre Juncosa. i Ulldemolins 
Activen 3 mitjans aeri-s i 
9 dotacions terrestres 
La Pobla de Cérvoles 
CAR LA SALAZAR 

Els Bombers de la Generalitat van 
treballar ahir en un incendi fores
tal que es va declarar a la Serra 
de la Llena, a la Pobla de Cérvoles 
(Garrigues) entre Juncosa i Ull
demolins (Priorat). Els Bombers 
van rebre l'avís pocs minuts des
prés de dos quarts de tres de la 
tarda i en aquest sentit van ac
tivar un total de 12 dotacions, 9 
mitjans terrestres amb efectius 
del GRAG i 3 mitjans aeris, entre 
els quals hi havia un helicòpter 
i dos avions de vigilància i atac. 
Els efectius van prioritzar el flanc 
dret de la zona per parar la pro
gressió de l'incendi. A les 19.00 
hores van donar per estabilitzat 
el foc, el qual va afectar una su
perfície de 5,9 hectàrees, segons 
dades provisionals. La major part 

Els Bombers 
apaguen un 

incendi al mont 
de les Conques 

al terme d'Ulldemolins i una part 
a Juncosa. Treballen amb la hi
pòtesi d'una crema de restes 
vegetals com a possible causa. 
D'altra banda, els Bombers van 
apagar un altre incendi al mont 
de les Conques, a Isona i Conca 
Dellà (Pallars Jussà). El cos va re
bre l'avís a les 11.58 hores i van 
activar 14 dotacions, 12 terres
tres i 2 mitjans aeris. L'afectació 
va ser de marges i illetes fores
tals. 

FOTO: ACN/l'estudi va ser encarregat pel Geoparc Orígens 

Un estudi aconsella evitar 
l'efecte acumulatiu de parcs 
solars a la Conca de Tremp 
L'estudi que va encarregar el 
Geoparc Orígens per donar 
resposta a l'allau de propostes 
d'implantació d'instal·lacions 
fotovoltaiques a la Conca de 
Tremp identifica els indrets que 
haurien d'evitar acollir parcs 
solars per l' impacte que gene
rarien. Pilar Mallol, encarrega
da de la redacció de l'estudi, ha 
explicat que, entre moltes altres 
coses, s'aconsella evitar l'efecte 
acumulatiu de parcs solars. Du-

rant el segon semestre de l'any 
2020 es van presentar 19 sol·li
cituds de projectes que ocupa
ven més de 700 hectàrees de sòl 
agrícola dins del Geoparc. Ara, 
amb aquest estudi els Ajunta
ments disposaran d'una eina per 
ordenar i poder regular un tema 
nG resolt als planejaments ur
banístics. Guillem Puras, direc
tor del Geoparc, va detallar que 
l'àmbit geogràfic de l'estudi són 
els 19 municipis del Geoparc. 

FOTO: Agents Rurals I Un Agent Rural observant l'helicòpter dels Bombers a la Serra de la Llena 

Crespín es reuneix 
amb els alcaldes de 
la Guingueta, Alt 
Àneu·i d'Espot 

El subdelegat del govern espa
nyol a Lleida, José Crespín, es 
va desplaçar ahir al Pallars Sobi
rà on va mantenir reunions de 
treball amb els alcaldes de La 
Guingueta d'Àneu, d'Alt Àneu i 
d'Espot continuant, d'aquesta 
manera, amb la ronda habitual 
de contactes amb els represen- . 
tants de l'administració local. 
Es va reunir amb empresaris 
turístics de les Va lls d'Àneu. 

Joan Talarn elogia 
l'impuls de les 
alcaldies dels 
nuclis de la Segarra 

Joan Talarn va elogiar l'impuls 
de les alcaldies amb diversi
tat de nuclis de la Segarra per 
crear projectes que garanteixin 
l'arrelament de les persones 
als municipis. El president de 
la Diputació va fer trobades de 
treball a Estaràs, Granyanella i 
Granyena de Segarra, i va posar 
en valor el canvi de relacions de -
la Diputació. 

FOTO: Conselh Generau/ La visita que va fer ahir dimarts la síndica 

El Conselh Generau busca 
solucions "viables" a la 
Residència Sant Joan de Les 
La síndica d'Aran, Maria Vergés, 
acompanyada pels responsables 
d'Aran Salut i el Servei Aranès de 
Benestar i Salut, va visitar ahir 
al matí la Residència Sant Joan 
de Les, equipament per al qual 
el govern d'Aran busca solucions 
"viables" davant les problemàti
ques que presenta. El govern del 
Conselh Generau d'Aran ja havia 
visitat per primera vegada aquest 
equipament al juliol de 2019, per 

a conèixer el seu estat i poder va
lorar la seva obertura. No obstant 
això, durant tot aquest temps, a 
més dels retards en l'execució de 
l'obra i els inconvenients provo
cats per la pandèmia, s'ha hagut 
d'esperar a les últimes autoritza
cions administratives per a poder 
donar l'obra per lliurada, que han 
arribat aquests últims dies. La re
sidència compta actualment amb 
60 places. 
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Artesa de Segre impulsa la 
primera fira a Catalunya de 
didàctica de la Prehistòria 
Se celebra 1'11 de juny al Seró Espai Transmissor, 
on es pot visitar el menhir més alt trobat a Europa 
la vila de Seró, al municipi 
d'Artesa de Segre, acollirà el 
proper dissabte 11 de juny 
la fira 'Prehistoscopi'. 

Seró f Artesa de Segre 
REDACCIÓ 

Aquesta és la primera que es fa a 
Catalunya en l'àmbit de la didàc
tica de la Prehistòria, un esdeve
niment dirigit als professionals 
de la comunitat educativa i a les 
famílies en general, en el qual 
museus de la prehistòria, parcs 
arqueològics, empreses i entitats 
de serveis didàctics del país pre
sentaran les seves propostes i no
vetats de les activitats que orga
nitzen al voltant de la prehistòria. 

Al matí es farà la pròpia fira, 
per conèixer, participar i gaudir 
de diferents activitats i tallers que 
proposaran més d'una quinzena 
d'expositors procedents de Cata
lunya. Aquesta comptarà amb la 
participació de les colles de ge
gants de Moià i de l'Espluga de 
Francolí, i una colla d'animació de 
Viladecans. A la tarda, la fira tin
drà un perfil més tècnic i crearà 
un espai en què els professionals 
de la didàctica podran compartir 
experiències i va lorar reptes de 
present i futur, a més de decidir 
la data i la seu de la propera tro
bada. Prehistoscopi és una inicia
tiva del Camp d'Aprenentatge de 
la Noguera, el Museu de Suport 

FOTO: Museu de la Noguera f El grup escultòric de Seró és el més rel levant del neolític fina l a Catalunya 

Territorial de la Noguera i l'ajun
tament d'Artesa de Segre amb la 
col·laboració de l'Escola Els Pla
nells d'Artesa, la Diputació i l'I El. 

SERÓ ESPAI TRANSMISSOR 

A l'equipament Seró Espai 
Transmissor s'allotgen diverses 
escultures decorades amb di
ferents motius esculpits. Una 

El CAEM publica un llibre 
pòstum de Carmen Garrido 
sobre 15 obres de Velózquez 
El Centre d'Art d'Època Moderna 
de la Universitat de Lleida ha pu
blicat Velózquez. El fluir expresivo 
de su pintura, un llibre pòstum de 
Carmen Garrido, qui fou directo
ra del gabinet de documentació 
tècnica del Museu del Prado en
tre 1980 i 2012. Es tracta d'una 
edició bilingüe espanyol-anglès 
que presenta quinze estudis so
bre sengles obres del pintor de 
Sevilla Diego Velazquez, del qual 

Garrido n'era una de les màxi
mes especialistes. Entre elles, 
vuit corresponen a obres inèdites 
atribuïdes al pintor sevillà per la 
pròpia Carmen Garrido, totes en 
col·leccions particulars en l'ac
tualitat, de les quals una, El Prín
cipe Felipe Próspero-un oli sobre 
llenç (144,2 x 104,1 cm) pintat 
cap al1659- ha estat restaurada 
per les expertes del CAEM, Ana 
Villa lba i Salut Díez. 

d'elles, amb 7 metres d'alçada, és 
l'estàtua-menhir més alta fins ara 
trobada a Europa. Aquest grup 
escultòric s'integra dins del feno
men de l'estatuària europea que 
es va desenvolupar entre final del 
quart i el tercer mil· lenni abans de 
la nostra era i són la mostra més 
rellevant d'escultura megalítica 
antropomorfa del neolític final a 

FOTO. CAEM (UdL) / Portada del 
llibre de Carmen Garrida 

Catalunya. Les escultures van ser 
t robades durant la construcció 
d'una de les canonades de la xar
xa de distribució de reg del siste
ma Segarra-Garrigues l'any 2007. 
L'edifici va guanyar el premi FAD 
d'arquitectura el 2013 i va ser una 
de les tres obres que va represen
tar Catalunya a la 14 Biennal d'Ar
quitectura de yenècia. 

Xerrada sobre 
la criminalitat 
femenina a la 
Biblioteca Pública 

La Biblioteca Pública de· Lleida 
acull avui (18.00 hores) la pri
mera activitat paraHela del fes
tival de novel·la negra i criminal 
de Lleida El ·segre de Negre. Es 
tracta de la xerrada Assassines: 
criminalitat femenina, a càrrec 
de la jurista, criminòloga, es
criptora i divulgadora Paz Ve
lasco de la Fuente, que farà un 
repàs de la història de la crimi
nalitat femenina. 

CUL TUR 29 

El músic Víctor 
Gonzólez, a la 
Pobla de Segur 
amb el cicle 
\Vesprades' 
El Comú de particulars de La Pobla 
de Segur acollirà aquest dissabte 
(20.00 hores) un nou concert em
marcat en el cicle Vesprades. Mú
sica als ateneus, coorganitzat per 
la Delegació Territorial Terres de 
Ponent de la Federació d'Ateneus 
de Catalunya i la Casa de la Mú
sica de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. 
En aquesta ocasió, el protagonista 
serà el cantautor Víctor Gonzalez, 
que presentarà un nou projecte 
d'esti l pop-rock. La temàtica de 
les seves cançons, segons ex
plica l'autor, és "purament au
tobiogràfica i busca expressar 
situacions de vida per les que 
tothom passa de la forma més 
plana possible". 

-~ Centre d'Art La 

El Centre d'Art La Panera ha 
obert la convocatòria de les Be
ques Art i Natura a la Creació 
2022, aprovades per l'Ajunta
ment de Lleida el 25 de maig i 
que tenen l'objectiu promou
re a artistes visuals de qualse
vol nacionalitat amb projectes 
en curs o inèdits vinculats a la 
natura i la cultura; i articular i 
vertebrar el territori de les co
marques de Lleida, oferint la 
possibilitat tant a títol indivi
dual o com col·lectiu a desen
volupar un projecte incloent 
l'estada per realitzar la investi
gació i posteriorment el treball 
al Centre d'Art i Natura de Fa
rrera. El termini de presentació 
de sol·licituds finalitza el diven
dres 1 de juliol. 

Taula rodona al 
voltant del gènere 
literari del conte a 
La Irreductible 

La llibreria La Irred uctible ' 
de Lleida acull aquesta tar
da (19.00 hores) un debat a 
l'entorn del gènere literari del 
conte a Lleida, organitzat per 
l'editorial Trípode, en la qual 
hi participaran Susagna Aluja, 
Oriol Guilera, Anna Pascual i 
Pi lar Prim, autors del recull de 
contes I si tot fos això, a més de 
la filòloga i professora de litera
tura Maricel Macià. 

cfarre
Resaltado


