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El Pirineu acomiada avui la campanya turística de Nadal, però les pistes d’esquí rebran a partir de dilluns un nou 
públic: 2.580 escolars de les comarques de muntanya que participaran a la nova edició de l’Esport Blanc. Gairebé la 
meitat seran lleidatans i el programa recupera les xifres prèvies a la pandèmia després de la caiguda de l’hivern passat.

L’esquí escolar arrancarà dilluns amb 
2.580 alumnes de comarques del Pirineu
La meitat són de Lleida i el programa supera les xifres prèvies a la pandèmia

esquí educació

c. SanS
❘ lleiDa ❘ Les pistes d’esquí del 
Pirineu acomiaden avui la cam-
panya turística de Nadal, però a 
partir de dilluns rebran un nou 
públic: 2.580 alumnes de les es-
coles d’Aran i les comarques de 
muntanya de Catalunya. Són els 
participants en la nova edició 
del programa Esport Blanc Es-
colar, que en aquesta ocasió in-
clourà 1.262 escolars de centres 
lleidatans, gairebé la meitat dels 
inscrits. El seu nombre aquest 
any supera les xifres prèvies a la 
pandèmia, després d’haver patit 
un important descens la passada 
temporada com a conseqüència 
de la crisi sanitària. Les sortides 
escolars a les estacions d’esquí 
es prolongaran durant el prò-
xim trimestre. L’Esport Blanc 
incorpora els esports de neu al 
currículum escolar dels alum-
nes de tercer i quart de primària 
de les comarques del Pirineu i 
s’emmarquen en l’assignatura 
d’educació física. Hi participa-
ran tretze zones d’escolarització 
rural (ZER) i 49 centres educa-
tius catalans d’Aran i vuit co-
marques (vegeu les claus).

L’esquí escolar tornarà a es-
trenar la campanya al gener, 
després que, l’any passat, des-
avinences entre Educació i la 
direcció general d’Esports de 
la Generalitat retardessin l’ini-
ci fins al febrer. El coordinador 
general de l’Esport Blanc, Joel 
Ribalta, va explicar que la Fede-
ració Catalana d’Esports d’Hi-
vern, al costat dels Consells Es-
portius de Catalunya, el Consell 
Català de l’Esport i Educació, 
han treballat junts perquè les 
sortides per esquiar recuperin 
en la mesura possible la norma-
litat prèvia a la pandèmia. Els 
alumnes no hauran d’observar 
més precaucions que les exigi-
des a qualsevol esquiador, com 
mantenir les distàncies de se-
guretat i utilitzar mascareta en 
locals tancats.

‘Normalitat’
La normalitat ha tornat al-

menys en matèria de partici-
pació. Els inscrits superen els 
2.494 de la temporada 2019-
2020, l’última abans de la Co-
vid-19, després del sot de l’any 
passat amb només 1.936 nens i 
nenes. Per als propers anys, els 
organitzadors esperen un nú-
mero d’inscrits encara més alt, 
ja sigui amb més alumnes de les 
comarques que ja participen en 
el programa o bé incorporant 
nous territoris.

escolars d’Oliana, a Port del comte en la passada edició de l’esport Blanc escolar.

leS clauS

Els inicis
z l’esport Blanc escolar es va 
implementar de manera ex-
perimental el curs 2013-2014 
amb la participació de fins a 
vint escoles.

Una ‘classe’ no obligatòria
z les sortides a les estacions 
d’esquí formen part del marc 
curr icular  de l ’assignatura 
d’educació física, encara que el 
centre no pot obligar els alum-
nes a participar-hi.

Un preu reduït
z  les famílies realitzen una 
aportació de 31 euros per totes 
les sessions.

Diverses disciplines
z al llarg del trimestre, els alum-
nes practiquen esquí alpí, nòr-
dic i snowboard.

Comarca a comarca
z a lleida hi prendran part 344 
alumnes de l’alt Urgell, 160 
d’aran, 123 del Pallars Sobirà, 
275 del Solsonès, 227 del Pallars 
Jussà, 71 de la Ribagorça i 62 de 
la Cerdanya lleidatana.

Un programa que 
busca el relleu 
generacional              
per a l’esquí
n El programa consta 
d’un cicle de sis sessions 
de tres hores cada una, si 
bé algunes escoles el di-
videixen en vuit sessions 
de dos hores. Els alumnes 
practiquen esquí nòrdic, 
alpí i snowboard. L’ob-
jectiu és promocionar els 
esports d’hivern a Cata-
lunya, tant per fomentar 
hàbits de vida saludables 
com per aconseguir un 
relleu generacional pel 
que fa a la pràctica de 
l’esquí: la mitjana d’edat 
dels aficionats als esports 
de neu va en augment i hi 
ha menys els joves que els 
practiquen. 

D’altra banda, pre-
tén educar mitjançant la 
pràctica esportiva en el 
respecte, la convivència 
i el coneixement de la 
muntanya.

2.580
alumnes a catalunya

la xifra d’inscrits supera els 1.936 
de la passada temporada. la cam-
panya 2019-2020, prèvia a la pan-
dèmia, van ser 2.494.

1.262
alumnes lleidatans

el nombre de participants llei-
datans supera de molt els 982 
que es van inscriure la passada 
temporada.

8
comarques i aran

Centres d’aran, l’alt Urgell, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà, el Sol-
sonès, la Ribagorça, la Cerdanya, 
el Berguedà i el Ripollès.

dadeS

n El coordinador de l’Esport 
Blanc Escolar, Joel Ribalta, 
va destacar que el programa 
“ha aconseguit l’objectiu de 
comptar amb tots els centres 
educatius” del Pirineu de Llei-
da. Les últimes escoles a ins-
criure’s van ser el La Salle de 
la Seu, el Maria Immaculada 
de Tremp i l’Arrels de Solsona, 
que van començar el progra-
ma amb els alumnes de tercer 
de primària la temporada del 
2019-2020. L’objectiu pen-
dent, va afegir, és aconseguir 
que aquest programa educatiu 
“arribi al 100% de participa-
ció de l’alumnat” dels col·legis 
ja inscrits.

El departament d’Educació 

va impartir formació el mes de 
novembre passat a professors i 
tutors dels centres inscrits per 
aconseguir la màxima parti-
cipació possible. Tanmateix, 
Ribalta va apuntar que “hi ha 
famílies que, igual com de-
cideixen que els seus fills no 
participin en excursions, tam-
bé opten per no inscriure’ls en 
el programa”.

Dilluns arribaran els pri-
mers 56 participants d’aquesta 
nova edició de l’esquí escolar. 
Divuit són alumnes de la ZER 
Urgellet, a l’Alt Urgell, i prac-
ticaran esquí alpí a Massella. 
Els 38 restants són de la ZER 
Alt Pallars, al Pallars Sobirà, 
i s’iniciaran en l’esquí nòrdic 
a Tavascan. 

Dimarts arribaran alumnes 
del Pallars Jussà, que també 
faran esquí nòrdic a Tavascan, 
i els de l’escola Albert Vives 
de la Seu d’Urgell, que aniran 
a Sant Joan de l’Erm a practi-
car esquí de fons. 

La resta de centres estrena-
ran el programa a partir del 
dia 14.

El programa arriba al 100% dels col·legis de muntanya

el PrOPer OBjectiu
els organitzadors volen 
que hi participin tots els 
alumnes dels centres                 
ja inscrits
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Un de cada quatre megawatts (MW) de potència 
solar i eòlica previstos a Lleida es tramiten davant 
del Govern espanyol en lloc de fer-ho davant de la 
Generalitat. Es tracta d’instal·lacions que superen 
els 50 MW, el llindar a partir del qual l’autorització 
és de competència estatal. Els promotors no estan 
subjectes a les exigències que l’Executiu català va 
establir el mes d’octubre passat, com informar els 
ajuntaments, obtenir acords amb els amos del sòl o 
oferir al territori l’opció d’adquirir una participació 
d’almenys un 20% de cada planta. L’Estat no exi-
geix cap d’aquests requisits. Aquesta disparitat de 
criteris ha desembocat en una disputa política entre 
Estat i Generalitat. La ministra de Transició Ecolò-
gica, Teresa Ribera, va valorar que les condicions 
del Govern català frenen les renovables i va advertir 
que això pot comportar que Catalunya “depengui de 
l’energia d’Aragó”. Al·ludia així a les línies d’alta i 
molt alta tensió que el grup Forestalia projecta per 

portar a Barcelona electricitat de plaques fotovoltai-
ques i molins de vent en territori aragonès. Tres es-
tan previstes al pla de Lleida i el Pallars Jussà i són 
objecte d’una creixent oposició. Davant d’aquesta 
crítica, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jor-
dà, i la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, 
neguen qualsevol fre a les energies netes i reivindi-
quen el model català. 

Les dos parts tenen part de raó perquè les noves 
exigències de la Generalitat és cert que estan fre-
nant molts projectes, com l’evidència demostra, però 
també és veritat que no podem passar d’un paisatge 
ple de línies d’alta tensió a un altre ple de molins de 
vent a tot arreu i sense ordre ni control, castigant 
a més les comarques menys poblades, com les de 
Lleida. Ara bé, ni Lleida ni Catalunya en el seu con-
junt no han d’oblidar que la necessitat energètica 
creixent i el dèficit d’energies netes que tenim obliga 

a prendre decisions, que evidentment no haurien de 
passar per incloure el gas i les nuclears com a ener-
gies netes, per molt que Brussel·les intenti vendre 
gat per llebre. Les nuclears han estat útils, ningú pot 
negar-ho, però d’aquí a intentar qualificar aques-
tes instal·lacions com a verdes hi ha un abisme. Les 
administracions tenen l’obligació de parlar clar als 
ciutadans i és evident que la demanda energètica 
no cessa i els actuals recursos no donen per a més. 
Per tant, ha de dissenyar-se un futur menys agressiu 
amb el medi ambient i la mateixa ciutadania però 
sense oblidar que ningú està disposat a deixar d’en-
dollar el mòbil ni un sol dia per aconseguir-ho. I 
en ple segle XXI i amb la tecnologia disponible és 
impensable que no s’aconsegueixi unir ambdós in-
teressos sense que acabin pagant l’impacte negatiu 
els de sempre, o sigui, els territoris amb menys ciu-
tadans i sense tanta influència política directa en els 
òrgans de poder.

Editorial

Veritats a mitges sobre les energies

el més llegit a segre.com

Els no vacunats 
continuen omplint  
les UCI
z Més de la meitat dels 
ingressats a les UCI no es-
tan vacunats i l’augment 
de contagis, el més llegit 
ahir al nostre web de se-
gre.com.

Un científic lleidatà, 
entre els millors     
del món
z Damià Barceló, de Me-
nàrguens i doctor hono-
ris causa per la Universi-
tat de Lleida (UdL), està 
situat entre els millors 
científics del món.

Els Reis s’adapten            
a la pandèmia  
del coronavirus

1 2 3

vox PoPuli

Òscar Dalmau @philmusical
«Surto a sopar amb una colla d’amics sense 
mascareta durant 3 hores dins d’un local 
tancat, però no agafaré mai la Covid perquè 
quan arribo a casa pitjo el botó de l’ascensor 
amb el clauer. Jugada mestra.»

Miquel Taberner @TabernerMiquel
«Recordem que a l’Ajuntament de BCN tenim 
personatges com Miguel Àngel Pérez 
Ramírez, que va celebrar públicament la 
victòria dels talibans a l’Afganistan.»

Iaia Sunsión @IaiaSuncion
«La gent que es menja la fruita confitada del 
tortell de Reis no és de fiar. Són els mateixos 
que fan la truita de patates sense ceba.»

Vicent Almela @AlmelaVicent
«Estimats Reis d’Orient, porteu-nos la vida 
que teníem. Moltes gràcies.»

Olga Garcia @OlgaGBeneyte
«El meu fill ha fet un programa que resol el 
Paraulògic. Al·lucino.»

«Faré tot  
el que pugui  

per molestar els 
no vacunats. Vull 

enutjar-los,  
és la nostra 
estratègia»

Emmanuel Macron

President  
de França

la grandesa de viladot
En l’Escrit d’aquest 
mateix espai de l’11 de 
novembre passat amb el 
títol “Viladot, sobretot” 
reivindicava que al cos-
tat dels centenaris del 
naixement de Fuster i 
de Ferrater es comptés 
amb el de Guillem Vi-
ladot, justament perquè 
de tots tres, en Guillem 
–i faig meves les parau-
les del Dr. Molas quan 
vam treballar l’edició 
dels Objectes de compa-
nyia–, “per una sèrie de 
raons, malgrat el gruix 
de l’obra publicada i la 
bibliografia que ha ge-
nerat, és un escriptor 
poc conegut. O, almenys, mal conegut. 
tota la seva activitat, l’ha desenrot-
llada fora del circuit barceloní i fora, 
doncs, dels grans centres de decisió”. 
cert. Ara bé, “gràcies a aquesta ‘ex-
tra-territorialitat’ Viladot va poder 
realitzar tota la seva aventura literària 
amb absoluta llibertat, és a dir, sense 
la pressió molt sovint aclaparadora 
dels grups hegemònics i, al capdavall, 
d’una imatge pública articulada, que, 
si bé permet una ràpida recepció, la 
condiciona substancialment”. no hi 
ha adscripcions territorials per a la 
literatura: només pertany a la llengua 
en què és escrita. Per bé que sí que és 
cert que la proximitat fa que et sen-

tis més teus els qui tens 
més a prop, d’escriptors. 
A Menorca se la senten 
seva, Maite salord; a 
Girona, Bertrana, na-
dal o comadira. Per ai-
xò no pot sobtar ningú 
que des de les terres de 
lleida s’entoni el lament 
per haver-lo relegat a 
l’oblit de l’oficialitat, el 
centenari de Viladot, tot 
i la solidesa de l’obra i 
la grandesa de l’home 
que la va fer possible, 
sobretot quan des del 
Patronat de la Fundació, 
del qual el Govern de la 
Generalitat forma part, 
havíem anat articulant 

que la celebració hauria de servir 
perquè l’obra –poesia, en tota la seva 
varietat de formes, novel·la, contes i 
el periodisme, meitat literari, meitat 
d’opinió– es fes referent de lectors, de 
crítics i de traductors, i motiu d’estudi 
acadèmic. “si algú predica simetries 
nacionals,/blasfema” diu un seu vers. 
Ai, las! Ara que ja hi som, a l’Any Vila-
dot, les institucions i les editorials que 
el tenim en catàleg donem-hi el tomb 
i que sigui Govern qui s’hi sumi, a to-
ta la programació per aconseguir els 
objectius proposats. El que cal és que 
Guillem Viladot sigui llegit i rellegit i, 
els Objectes de companyia, coneguts. 
i que no es perdi la Memòria de Riella.

CarME VidalHUGUEt
CaFÈ dElS oMESoS

No hi ha 
adscripcions 
territorials per a la 
literatura: només 
pertany a la llengua 
en què és escrita
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Ajornat el Cadí-Estudiantes per  
tres positius a l’equip madrileny

bàsquet lliga femenina

❘ la seu D’urgell ❘ El partit entre el 
Cadí la Seu i l’Estudiantes que 
s’havia de jugar aquest diumen-
ge vinent dia 9, corresponent 
a la jornada 16 de la Lliga Fe-
menina, ha estat ajornat per la 
Federació Espanyola de Bàsquet 
(FEB) “després d’haver-se de-
tectat fins a tres casos positius a 
l’equip rival”, segons va explicar 
ahir el club de l’Alt Urgell en un 
comunicat. 

El Cadí la Seu també ha re-
portat dos positius a la seua 

plantilla, però això, segons el 
nou protocol que acaba de posar 
en marxa la FEB, no és motiu 
per ajornar un partit. Sí que ho 
és tenir-ne un mínim de tres, 
que ja “es considera brot”, se-
gons l’esmentat protocol.

Aquest és el segon partit con-
secutiu que té ajornat el Cadí la 
Seu, que tampoc va poder jugar 
el que tenia aquest dimarts da-
vant del Gernika, corresponent 
a la jornada 15. 

Cap dels dos no té nova da-

ta assignada i, en el comunicat 
d’ahir, el club lleidatà va asse-
nyalar que informaran sobre 
les noves dates quan els siguin 
comunicades, mentre que de-
sitjaven “una bona recupera-
ció a les persones afectades” pel 
coronavirus.

La Lliga Femenina s’està ve-
ient perjudicada per la Covid. 
L’última jornada completa va 
ser la 12, ja que a la 13 es van 
suspendre dos encontres, un de 
la 14 i sis de la 15.Les jugadores del Cadí, després del partit davant del gipuzkoa.

agustí peña

Mendy, a una 
de les presons 
més dures, per 
7 violacions

futbol

❘ lonDres ❘ El jugador francès 
del Manchester City Benja-
min Mendy va ser traslladat a 
Strangeways, una de les pre-
sons més dures de la Gran 
Bretanya. 

Segons va afermar el diari 
anglès The Sun, el francès va 
ser traslladat el passat 23 de 
desembre i el canvi de presó 
es va produir l’endemà que 
es presentés un setè càrrec 
de violació. Va ser motivat 
pel temor cap a la seua segu-
retat a l’interior de l’anterior 
presidi.

En una investigació realit-
zada per The Sun al setem-
bre, s’afirma que els presos 
de Strangeways es troben 
tancats un total de 22 hores 
al dia.

Messi torna a 
París al donar 
negatiu en un 
test PCR

futbol

❘ parís ❘ Leo Messi ha donat 
negatiu en un test PCR i va 
poder tornar ahir a París per 
incorporar-se als entrena-
ments amb el PSG. La mati-
nada de dimarts a dimecres 
va agafar un avió privat amb 
la seua dona i els seus fills, 
per la qual cosa només s’hau-
rà perdut dos entrenaments.

L’exblaugrana ha estat 
confinat una setmana a la 
ciutat de Funes després d’en-
comanar-se a les festes na-
dalenques a l’Argentina. Ara 
el dubte rau a saber si podrà 
disputar el primer partit de 
l’any davant del Lió o si Mau-
ricio Pochettino l’asseurà a 
la banqueta perquè s’acabi 
de recuperar.

Jugadors i tècnics del Tremp posen abans d’un partit.

tremp cf

xavier madrona
❘ lleiDa ❘ Al futbol més modest 
també hi ha lloc per a grans 
gestes. Ho demostren els equips 
lleidatans del Tremp i l’Alguai-
re, que dominen en els seus res-
pectius grups de la Tercera Ca-
talana i que juntament amb tres 
conjunts més són els únics de tot 
el futbol català que compten els 
seus partits per victòries, segons 
un estudi d’Aleix Llobet. 

L’Alguaire porta un ple de 
victòries en els deu partits que 
ha disputat al grup 15 i el Tremp 
n’ha obtingut onze d’onze al 16. 
A més, dels cinc equips catalans 
que no han cedit ni un punt als 
seus rivals, l’equip del Pallars 
Jussà és el més golejador amb 
45 gols, mentre que el del Segrià 
és el que menys n’ha encaixat, 
només dos. 

“I els dos ens els hem marcat 
en pròpia porta”, explica amb 
humor el tècnic de l’Alguaire 
Roger de Mesa que, si no es tor-
cen les coses, pot aconseguir un 
ascens històric, ja que el club 
mai no ha jugat a Segona Ca-
talana ni quan es deia Primera 
Regional. “És el nostre objectiu, 
però en absolut una exigència o 
una pressió. A més, el camí és 
complicat. Hem guanyat par-
tits per la mínima i els rivals ju-
guen extramotivats”, assegura 
De Mesa.

Opinió semblant té el seu col-
lega del Tremp CF, Jordi Bacar-
dit. “Per als nostres rivals jugar 
contra nosaltres, tal com som 
ara, és tot un esdeveniment”, 
afirma amb un somriure. 

El tècnic del Tremp reconeix 
que “no esperàvem guanyar tots 
els partits”, però adverteix que 
“vam fer un equip competitiu, 
vam guanyar en pretempora-
da la Copa Pirineus i creiem 
sincerament que hem d’estar 
a Segona Catalana”. El Tremp 
ha arribat a estar en categories 
més altes.

Dos equips ‘invencibles’
El Tremp i l’Alguaire han guanyat tots els seus partits, un ple que només ostenten 
tres equips més al futbol català || Tots dos busquen pujar a Segona Catalana

futbol territorial

L’alguaire, l’ascens del qual a Segona Catalana seria històric ja que mai ha jugat en aquesta categoria.

joan inglés
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Mollerussa. Rebuda multitudinària a Ses Majestats d’Orient a la capital del Pla d’Urgell.

j.gómez

Tàrrega. El recorregut dels Reis d’Orient va ser aquest any més llarg, per evitar aglomeracions.

L.peDrós

Tremp. La desfilada va acabar al pavelló del Casal, amb l’entrega de claus.

ajuntament De tremp

Cervera. Gaspar i els seus patges, en la cavalcada a Cervera, en la qual no es van repartir caramels.

x.santesmasses

ses majestats tornen a 
desfilar, però amb mascareta
amb recorreguts adaptats a la crisi sanitària || La cavalcada  
a Torrefarrera serà aquest matí a plena llum del dia
CorreSponSalS
❘ LLeiDa ❘ Els Reis d’Orient, que 
l’any passat no van poder 
desfilar en gaires municipis a 
causa de les restriccions de la 
pandèmia, van recórrer ahir 
les comarques lleidatanes. A 
Mollerussa, Ses Majestats van 
arribar amb tren i van realitzar 
la tradicional cavalcada, que va 
passar per la cèntrica avinguda 
Generalitat i el carrer Ferrer i 
Busquets. Les carrosses van 
parar davant de l’església per 
portar a terme l’oració al nen 
Jesús i posteriorment Melcior, 
Gaspar i Baltasar van pujar a 

l’edifici consistorial per llegir 
el seu tradicional missatge diri-
git els més petits. A Tàrrega, els 
Reis Mags van adaptar la desfi-
lada a la situació actual. Per evi-
tar aglomeracions, la comitiva 
reial va ampliar el recorregut i 
en aquesta ocasió no hi va haver 
parlaments. Igual de màgica va 
ser la cavalcada a Bellpuig, on 
els nens i el Mag Galderic van 
cridar Melcior, Gaspar i Baltasar 
amb els seus tambors. A la capi-
tal de la Segarra, van començar 
el periple al parc de bombers 
fins a la plaça Major, mentre 
que a Guissona van substituir 

el tradicional recorregut a peu 
pel centre històric per una rua 
amb carrosses de la carretera de 
Ponts a la plaça del Mil·lenari. 
També hi va haver cavalcada a 
Almacelles, Tremp, Anglesola, 
Castelldans i la Seu, entre molts 
altres municipis. No va ser el cas 
d’Alpicat, on els Reis van llegir 
el seu discurs des de l’ajunta-
ment i es va dur a terme un es-
pectacle audiovisual. Com que 
Ses Majestats no donen l’abast 
el 5 de gener, a Torrefarrera, 
Vergós i Castellnou d’Oluges 
és aquest matí quan se n’espera 
la visita, seguint amb la tradició.

x.santesmasses

guissona. Les carrosses van ser des de la carretera de Ponts fins a la plaça Mil·lenari.
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