
4 I OPINIÓ 

r, I ï · .. 

SEGRE 
Divendres, 27 de maig del2022 

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot 1 que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

Programa de festes 

Sr. Director: 
El programa de les festes de 

Sant Isidre a Gimenells no ens 
va crear bones expectatives, 
ni el to ni el fet que estigués 
escrit únicament en castellà, 
una altra vegada. 

EI que ens hem trobat són 
innovacions curioses per part 
de l'ajuntament. En comptes de 
treballar en equip amb les asso
ciacions, una empresa externa 
ha organitzat la festa i s'ha en
carregat de recollir les cadires, 
cosa que s'havia fet sempre de 
forma coHaborativa i desin
teressada per part dels veïns i 
veïnes assistents als actes. 

I han fet ells mateixos les 
tasques que sí que requerei
xen una capacitació i higiene 
específica com és la preparació 
dels àpats-sopars dels músics o 
encendre el castell de focs. Si 
veure el regidor i pare de l'al
calde fregar els estris de cuina 
al rentador d'autocaravanes no 
enshaguéssorprèsprou,veure 
el senyor alcalde i al regidor 
de cultura sortir corrents de 
l'edifici de La Caserna fugint 
de la fumarada que ells matei
xos havien generat encenent els 
focs ens va deixar estupefactes. 

Fer les coses a lo ]uan Palo
ma, yo me lo guiso, yo me lo 
como porta a descoordinacions 
com per exemple que el club 
de rítmica es trobés dilluns un 
local impracticable i brut o que 
la plantada d'arbres es con ver-· 
tís en una plantada als nens i 
nenes i a les seves famílies ai
xí com a l'artista que havia de 
fer la presentació del mural de 
l'escola. 

Com a colofó de la festa l'en
cesa del mini-castell de focs, 
tard, sense els tres avisos de 
rigor i amb l'absència de tra
ca final ens va deixar amb un 
pam de nas i vam anar a dor
mir amb una sensació de coitus 
mterruptus. 

Desitgem que les festes de 
Sucs hagin sigut del tot satis-

COL· LABORACIÓ 

LA CARTA DEL DIA 

Els jutges de pau, condemnats 
a la desaparició 

SR. DIRECTOR: 
Llum verda al Projecte de Llei Orgànica 

d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic 
de Justícia o el que és el mateix: sentència 
d'abolició dels jutges de pau. Figura molt arre
lada i respectada arreu del nostre país i que fa 
anys que dona compliment als tres paràmetres 
que diu perseguir l'esmentada Llei: eficàcia, 
agiJitat i sostenibilitat. 

Es vital fer una defensa aferrissada per 
evitar que aquesta figura desaparegui o sigui 
substituïda, si més no, a Catalunya. Els jutges 
de pau són els mediadors amb més experiència 
de l'Administració de Justícia, fa anys que la 
practiquen evitant que molts assumptes arri
bin a la jurisdicció ordinària, coHapsada per 
definició, que sí que requereix una solució. 

Deia la consellera de Justícia, molt encer
tadament: "Els jutges de pau són els metges 
de capçalera de la justícia." Actualment el 
país té 898 jutges de pau, el 95% dels mu
nicipis compten amb aquesta figura donant 
cobertura de proximitat a tot el territori ca
talà. Aquesta proximitat és garantia d'èxit 
de molts dels expedients que inicia, ja que 
es tracta d'una figura de reconegut prestigi 
al municipi que a la vegada coneix de prime
ra mà l'entorn social on exerceix les seves 
funcions. Qui ho hagi necessitat sap a què 

em refereixo. Acords. Solució del conflicte 
ràpida i econòmica i filtre necessari a la jus
tícia ordinària. 

Fer desaparèixer els jutges de pau és un 
fet greu que, a més, envaeix competències 
contemplades a l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya. Aquesta gravetat es multiplica si 
parlem de l'Alt Pirineu: el Partit Judicial de 
Tremp engloba tres comarques, on el Jutjat 
està a més d'una hora de molts dels pobles que 
en formen part. Perdre els Jutjats de Pau és 
perdre un servei municipal que, al seu torn, 
alh;nya la justícia de la ciutadania. 

Es un nou intent de centralització del Go
vern espanyol, una excusa per dur a terme 
un atac directe a les nostres competències, 
ja que el pretext amb el qual es vol eliminar 
els Jutjats de Pau és, justament, el sentit de 
la seva existència. Aquesta Llei ens portarà 
una justícia més cara, més ineficient i menys 
sostenible. Impropi d'un govern que s'auto
anomena "el més progressista de la història" 
i que a més ho ha fet d'esquena als municipis 
i als mateixos interessats. 

No puc acabar sense agrair la feina feta a 
aquests mediadors nats i a les seves secre
tàries, que porten tants anys fent tan bona 
feina i que, esperem, la puguin continuar 
fent. Gràcies i llarga vida als jutges de pau. 

JEANNINE ABELLA. DIPUTADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE JUNTS PER CATALUNYA 

factòries per al seu alcalde i tot 
el veïnat. 

SOM POBLE DE GIMENELLS 

Màquines o Déus 

Sr. Director: 
La pel·lícula The Termina

tor ens va ensenyar que algun 
dia, no gaire llunyà, l'home se
rà vençut i potser aniquilat per 
autòmats, i la seua existència 
serà penosa i breu. 

I lamentablement la vida 

no serà un somni per inter
pretar espiritualment ja que 
els nostres pocs actes humans 
seran una sorpresa venidora 
de metall per a desconsol de 
la humanitat. 

Els robots a poc a poc seran 
els autèntics Déus, les seues 
màquines no moriran, sense 
ànima ni cor ni sentiments aca
baran de segellar qualsevol vi
da, en l'espai i en el temps. 

Però de fet la vida humana és 
fascinant i bonica, però moltes 
vegades tempestuosa i cruel, 

i hi ha dies feliços i infeliços, 
però una vida amb un actor 
principal encarnat de rovell i 
metall podrà ser el cop de grà
cia a tots els desitjos terrenals 
que l'home hagi forjat a través 
de milers i milions d'anys en 
la seua curta vida a la Terra. 
Només cal desitjar que el cel 
existeixi i que hi hagi un Déu 
més humà quan tot hagi final
ment acabat. 

"Els homes que acostumen a 
preocupar-se per les necessitats 
d'unes màquines es tornen in-

Env1eu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a SECiRE.com 
r 

La inseguretat a Lleida, 
una problemàtica a l'alça 

seu lloc de treball, sempre se'ls 
demana estar a l'altura dels mi
llors resultats. I no deixen de 
ser éssers humans. 

És per això, que des del sin
dicat UGT-Terres de Lleida de
manem a les administracions 
competents d'aquests cossos de 
seguretat la contínua forma
ció i reciclatge dels agents, ja 
que, tot i estar ben formats, ne
cessiten permanentment estar 
preparats davant de qualsevol 
situació. Aquesta és una queixa 
molt repetida per les plantilles, 
que en moltes ocasions comp
ten amb un curs bàsic policial, 
però després la formació que 
reben no s'adequa a la realitat 
que viuen en el seu dia a dia. 
Per aquest motiu, demanem 
més formació específica, que 

SECRETARI GENERAL DE LA UGT-TERRES DE LLEIDA 

ELS CONSTANTS robatoris 
registrats en els últims dies a 
Lleida i l'atracament d'un banc 
al barri de la Bordeta, que va 
acabar amb un tret a la cama de 
l'assaltant, han posat en alerta 
les veïnes i veïns de Lleida. Tot 
i que l'enquesta del pla estra-

tègic de convivència i civisme 
feta pública per l'ajuntament de 
Lleida digui el contrari: "Dos 
de cada tres lleidatans perceben 
Lleida com una ciutat segura i 
poc conflictiva." 

En un moment en què 
aquests fets vandàlics i els furts 

estan cada vegada més a l'ordre 
del dia, cal remarcar la ma:nca 
d'agents de les forces de segu~ 
retat, en aquest cas policia local 
i mossos, que són qui tenen la 
competència directa de la se
guretat ciutadana. Una falta de 
personal que es compensa amb 
la gran professionalitat de la 
plantilla dels cossos de segure
tat. Persones que en el seu dia a 
dia han de fer front a situacions 
d'hostilitat i perillositat, i que 
tot i jugar-se la vida cada dia al 

sensibles respecte a les necessi
tats dels homes" (Isaac Asimov, 
escriptor i professor de bioquí
mica, va ser autor de nombro
sos llibres de ciència-ficció). 

MANUEL FREGOLA NAVARRO 

Un atreviment positiu 

Sr. Director: 
Acabem de celebrar el XLI 

Aplec del Caragol! Sortosa
ment recuperat després de 2 
anys de pandèmia. Tots estem 
ben contents. Bé, millor dit, 
tots no; segurament els cara
gols no tant... 

Fa quaranta-dos anys va néi
xer aquesta simpàtica iniciativa 
gastronomicofestiva de la mà 
d'una colla de lleidatans capita
nejats per Manola Cal pe. Nin
gú es pensava que duraria ta-nt 
i sempre millorant en qualitat 
i participació. Evidentment no 
és per casualitat l'èxit de la fes
ta, el treball dels responsables 
de les colles i de l'equip de la 
Federació, de la FECOLL, fa 
possible el magnífic tancament 
del mes més festiu de Lleida. 

Encara que no se sigui pe
nyista, satisfà la celebració ca
da any de la trobada, que posa 
la nostra estimada ciutat en tots 
els mitjans de comunicació i no 
per una mala notícia, com pas
sa massa habitualment. 

La gràcia de l'Aplec rau en 
el fet que és capaç d'aglutinar 
totes lés tendències de la nostra 
complicada societat i, potser 
encara més difícil, a totes les 
edats. 

L'atreviment dels que varen 
gosar l'any 1980 de convocar 
vora el riu una colla d'amics per 
trobar-se, xerrar, riure i men
jar ha tingut la recompensa de 
repetir cada maig un nou atre
viment, amb més amics i més 
ganes de gresca1 

Cal valorar positivament un 
atreviment com aquest! Més 
enllà del penós i conformista 
Per Lleida ja està bé! 

CALIU ILERDENC 

pugui aplicar-se de forma di
recta en la seva feina, adaptada 
a la realitat canviant de cada 
moment. 

Afortunadament, aquesta 
manca de reciclatge se supleix 
per part dels agents amb entre
ga i treball, sacrifici i coratge. 
Una vàlua que tot i demos
trar-se dia a dia no es reconeix 
en el seu sou. Els cossos polici
als sempre ofereixen més del 
que reben. I com a societat hau
ríem de fer un agraïment a totes 
aquestes persones (sense obli
dar-nos dels sanitaris, docents, 
penitenciaris, bombers, agents 
rurals ... ), que en menor o major 
grau, donen tot el que poden en 
la seva tasca diària. I, per tant, 
tenim un deute molt important 
amb aquests col·lectius! · 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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LLEIDA La diputada Cristina Casal disputarà Aproven la llei que converteix cent 
a Pastius ser l'alcaldable de Junts. abusos a lleidatanes en violació. 

www segre.com/lleida J ~· ~ I ~-9 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

URBANISME PATRIMONI 

Inversió d'un milió per restaurar 
trams de muralla de la Seu Vella 
Als baluards del Rei, de la Reina i de Louvigny li Les obres, finançades per Paeria, 
Ge 4 ah a , D1p Iacio i fons Feder, començaran la tardor vinent 

S.E. 
I LLEIDA I La Paeria va anunciar 
ahir una inversió d'un milió 
d'euros per restaurar diversos 
trams de muralla del Turó de 
la Seu Vella que estan en males 
condicions. L'alcalde, Miquel 
Pueyo, va afirmar que les obres 
es licitaran a l'estiu i comença
ran a la tardor i va precisar que 
inclouran la reparació del tram 
que es va desprendre l'any pas
sat, on ja es va executar una ac
tuació d'urgència. "Aquella ac
tuació es veurà complementada 
amb accions de restauració més 
consistents, que en garantiran 
la perdurabilitat en el temps", 
va assenyalar. 

El primer tinent d'alcalde i 
responsable d'Urbanisme, Toni 
Postius, va detallar que, del to
tal, 600.000 euros finançats al 
50% entre les administracions 
local i autonòmica es destina
ran a restaurar i consolidar el 
tram de muralla desplomat i el 
del Balauard de Louvigny, així 
com el de la Reina. Va afegir que 
426.056,33 euros aportats per Vista del tram de muralla que va registrar el despreniment. 

PATRIMONI MUNDIAL 

Pueyo demanarà reunir-se 
amb el ministre per saber 
l'estat de la candidatura 
a Patrimoni Mundial 

la Diputació i fons Feder, que 
licitarà el consorci que gestiona 
el Turó, seran per consolidar el 
tram del Baluard del Rei. 

Postius va subratllar que en 
aquest mandat s'hauran inver
tit tres milions d'euros a la Seu 
Vella, ja que al milió esmentat 
per a les muralles se sumen 1,6 
milions que la Generalitat va 
destinar a restaurar el campa
nar, la Porta dels Apòstols i la 
segona fase de les cobertes del 
claustre i els 430.00 euros que 
l'Estat ha pressupostat per a 
aquest any també per a cober
tes del claustre. "Es una apos
ta molt important no només de 
l'ajuntament, sinó també de la 
Generalitat, la Diputació i totes 
les administracions, que anem a 
l'una amb accions contundents, 
per recuperar aquest conjunt 
monumental", va manifestar 
Postius. En aquest sentit, el de
legat de Cultura, Albert Turull, 
va destacar que "les administra
cions anem de la mà". 

Així mateix, Pueyo va afir
mar que demanarà una reunió 
amb el ministre de Cultura "per 

La presentació del projecte de restauració. 

saber les seues intencions sobre 
la llista indicativa de candidatu
res per a Patrimoni Mundial de 
la Unesco" i va assenyalar que 
ben aviat convocarà els redac
tors de la candidatura de la Seu 
Vella per analitzar si és neces
sari "actualitzar el contingut". 

Fons Next Generatiori 
Per la seua part, el regidor 

de Cultura, Jaume Rutllant, va 
recordar que la Paeria ha acon
seguit gairebé 600.000 euros 
de fons Next Generation per 
"renaturalitzar" el Turó de la 
Seu Vella amb noves cobertes 

vegetals adaptades al clima, 
illes de biodiversitat perquè es 
puguin desenvolupar diferents 
espècies vegetals i camins peri
metrals. Va apuntar que també 
han presentat un altre projecte, 
del qual encara no s'ha emès la 
resolució, per crear un màping 
a la Porta dels Apòstols, dispo
sar d'equips de realitat virtual 
i augmentada per als visitants, 
més il-luminació i càmeres de 
seguretat i un sistema de mo
nitoratge de les muralles per 
detectar possibles problemes i 
poder efectuar d'aquesta mane
ra un manteniment preventiu. 

Tram amb murs deteriorats. 

LES CLAUS 

Tres milions en tres anys 
I El primer tinent d'alcalde va 
afirmar que aquest mandat 
s'hauran invertit 3 milions a la 
Seu Vella, entre els 1,6 que la 
Generalitat va destinar al cam
panar, la Porta de l'Apòstols i 
les cobertes del claustre, els 
430.000 euros que l'Estat ha 
pressupostat per a aquest exer
cici també per a cobertes del 
claustre i el milió anunciat ahir 
per a les muralles. 

Licitació a l'estiu 
lles primeres obres de res
tauració de les muralles, la del 
tram que es va desplomar l'any 
passat i les del Baluard de lou
vigny, seran licitades a l'estiu i 
començaran a la tardor. També 
estan previstes als baluards del 
Rei i la Reina. 

INDÚSTRIA 

El Port de 
Barcelona 
cooperarà amb 
Torreblanca 
I BARCELONA I El primer tinent 
d'alcalde, Toni Postius, es va 
reunir ahir amb el president 
del Port de Barcelona, Da
mià Calvet, a qui va presen
tar el polígon de Torreblanca 
'Quatre Pilans, en el qual es 
preveu una estació ferrovià
ria de mercaderies de fins a 
1.500 metres. Postius, que va 
estar acompanyat pel presi
dent de la Cambra de Co
merç, Jaume Saltó, va dir que 
"volem que el port ens ajudi i 
que Lleida pugui ser un punt 
d'entrada i sortida de trànsit 
de mercaderies", i que s'ha 
acordat "una aliança entre 
Lleida i el Port de Barcelona, 
juntament amb la Generalitat 
i la resta d'actors". Calvet va 
assenyalar que Torreblanca 
"ha d'incorporar una termi
nal ferroviària" i es va mos
trar obert a participar en el 
seu desenvolupament. 

IDIOMES 

Oberta la matrícula 
per als cursos 
d'estiu de I'EOI 
I LLEIDA I L'Escola Oficial d'Idi
omes ha obert el termini de 
matriculació per als seus cur
sos d'estiu, previstos del4 al 
15 de juliol. Seran de 40 ho
res, presencials i d'un màxim 
de 20 alumnes per grup. El 
centre ofereix cursos d'an
glès, alemany, francès, italià, 
xinès i anglès per a adoles
cents de 14 a 16 anys. La de 
Tremp n'ofereix un d'anglès 
comunicatiu. 

DISTINCIONS 

La Paeria concedeix 
avui a Joan Viñas la 
medalla de la ciutat 
I LLEIDA I L'alcalde, Miquel 
Pueyo, entregarà avui la me
dalla de la ciutat a l'exrector 
de la Universitat de Lleida 
(U dL) Joan Viñas, en el marc 
de l'aCte de concessió de les 
distincions de la Paeria 2022 
que se celebrarà al saló de 
plens. El consistori entregarà 
també medalles al mèrit es
portiu (tres) i educatiu (sis), 
així com plaques a la solida
ritat (tres), el mèrit esportiu 
(una) i al cultural o artístic 
(dos). 

cfarre
Resaltado
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MOTOCICLISME 

Marquez 
espera poder 
fer un 11Saltet 
endavant" 
Aprilia renova els seus 
pilots fins al2024 

I MUGELLO I Marc Marquez 
(Repsol Honda RC 213 V) 
reconeix que continua espe
rant poder fer un "saltet en
davant" en el seu rendiment, 
quan es prepara per afrontar 
la vuitena carrera puntuable 
del Mundial, el Gran Premi 
d'Itàlia de MotoGP al circuit 
de Mugello. Quant a les se
ues necessitats tècniques, va 
dir que "és fàcil respondre, 
ja que es pot treballar en 
el xassís, el basculant i poc 
més. La resta, el motor, està 
precintada, així que haurem 
d'intentar buscar la solució 
en això, al xassís, a buscar 
diferents compromisos, di
ferents balanços o rigideses 
per fer un saltet i continuar 
avançane'. 

Aquest saltiró el va resu
mu, entre rialles, a "poder 
frenar més tard, que giri més 
i que acceleri més. On més 
em queixo és a mig revolt, 
que és on no tinc gaires sen
sacions amb el tren davanter 
i on m'està costant més poder 
girar en poc temps, que és 
un dels punts forts que tenia 
l'Honda". 

Espargaró i Viñales 
D'altra banda, Aprilia va 

confirmar ahir a Mugello la 
continuïtat dels seus dos pi
lots, els catalans Aleix Espar
garó i Maverick Viñales, per 
a les dos pròximes tempora
des 2023 i 2024. 

ESPORTS I 25 I 

POLIESPORTIU ESPORT I NATURALESA 

Naix el Vall Fosca Outdoor 
Festival del3 alS de juny 
Amb rutes de BTT i dos de trial running, inclosa la pujada al coll del Triador 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I Uns 300 participants es 
donaran cita a la Torre de Cap
della del 3 al S de juny en la 
primera edició del Vall Fosca 
Outdoor Festival, un esdeve
niment organitzat per Planet 
Outdoor Experiences que pre
tén ser un punt de trobada entre 
els amants de l'esport i la natu-

. ralesa. Les persones que s'ins
criguin al festival hauran d'ele
gir entre realitzar les proves de 
trail running o les de BTT. En 
total seran tres circuits de BTT 
i dos de trail running. A més, 
el Vall Fosca Outdoor Festival 
inclourà recorreguts com la pu
jada al coll del Triador, un lloc 
emblemàtic de la Vall Fosca, per 
a les persones que practiquen 
BTT. En aquest punt, que s'ele
va a més de 2.100 metres, es va 
instaHar l'any passat el mirador 
i l'estàtua del Gegant del Tri
ador. Dins del festival, serà la 
prova reina on es disputarà el 
Trofeu Emma Roca-Geganta del 
Triador, en memòria de la cor
redora de muntanya catalana 
que va ser campiona d'Europa 
(200S), va guanyar la Copa i el 
Campionat d'Espanya (2007) i 
el Campionat del Món de raids 
(2010). 

El Vall Fosca Outdoor Fes
tival està pensat com una ex
periència completa, ja que no 
només consisteix a córrer les 
diferents etapes de les diferents 

la inauguració de l'estàtua del Gegant del Triador va tenir lloc l'any passat. 

proves esportives, sinó també 
a disfrutar de tots aquells mo
ments previs i posteriors al fes
tival en companyia de la resta 
de participants i en un entorn 
privilegiat. 

Segons Pep Vega, director 
de la Pedals de Foc Non Stop, 
"la idea va sorgir abans de la 
pandèmia quan vaig proposar 
posar la figura del Gegant del 

Triador i que s'organitzés un 
esdeveniment a la Vall Fosca 
per donar difusió que existeix 
aquest gegant, així com per do
nar a conèixer aquesta destina
ció com a lloc ideal per a la pràc
tica dels esports a l'aire lliure". 

La Vall Fosca MTB Stage Ra
ce tindrà un format de tres dies 
completant tres etapes: el diven
dres 3 una ruta de 20,2 km i 18S 

metres de desnivell positiu, el 
dissabte 4 una de 4S km i 1.968 
metres de desnivell i el diumen
ge S l'etapa reina Trofeu Emma 
Roca-Geganta del Triador de 
15,4 km i 1.073 metres de des
nivell. Quant al trail running hi 
haurà dos recorreguts, un de 15 
km i 786 metres de desnivell i 
un altre de 12 km i 900 metres 
de desnivell. 

FUTBOL ACTIVITATS ESCOLARS TEN IS TAULA ESPORT DE BASE 

L'Escola de Valors de l'Atlètic Lleida entrega els diplomes 
I LLEIDA I L'Atlètic Lleida, durant 
el partit davant del Viladecans, 
va fer entrega dels diplomes 
corresponents als guanyadors 
del premi de la campanya Es-

cola de Valors, que du a terme 
el club amb General d'Estudis. 
Els guanyadors van ser: Aline 
Barta (Escola Creu del Bat
lle), Marina Michans (Joc de 

la Bola), Teo Santos (El Segrià), 
Gerard García (Ciutat Jardí), 
Lamine Cissé (Santa Maria de 
Gardeny) i Judith Martín (Pa
ïsos Catalans). 

D'esquerra a dreta, Fran Serra no i Roger Quesada. 

Roger Quesada, del m Borges, 
bronze en un torneig mundial 
REDACCIÓ 
I LES BORGES BLANQUES I Roger 
Quesada, jugador del CTT Bor
ges, va aconseguir la medalla de 
bronze al WTT Youth Con ten
der de Platja d'Aro en categoria 
Ull, a l'arribar a les semifinals 
en aquesta prova del circuit 

mundial. Quesada, de Rubí, va 
caure en semifinals amb el ju
gador de l'Aràbia Saudita Ab
dulrahman al-Taher per 2-3. 
També va ser bronze el català 
Fran Serrano (CN Sabadell). El 
torneig reunia palistes des de 
la categoria Ull fins a la U1~. 
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GOLF 

Torneig Audi 
Quattro, dissabte 
al RaimatGC 
I LLEIDA I Un total de 160 ju
gadors participaran, per 
parelles, en el torneig Audi 
Quattro Cup, que es disputa
rà demà al camp del Rai mat 
Golf Club. La modalitat de 
joc serà greensome. És una 
modalitat en la qual cadas
cun dels jugadors executa 
el seu cop de sortida a cada 
forat, es continua amb una 
de les dos boles, lliurement 
triada, i els jugadors alternen 
posteriorment els seus cops. 

AUTOMOBILISME 

Leclerc busca 
recuperar el 
liderat a casa 
I MONTECARLO I El pilot neerlan
dès Max Verstappen (Red 
Bull) provarà de defensar el 
seu acabat d'estrenar liderat 
del Mundial de Fórmula en 
el Gran Premi de Mònaco, 
setena prova del campionat 
i en la qual el seu principal 
rival i amfitrió Charles Le
clerc (Ferrari) intentarà re
cuperar-lo, trencant així el 
seu malefici. 

FUTBOL 

Vols d'anada i 
tomada a Qatar per 
al Mundial2022 
1 EL CAIRE I Qatar Airways ha 
firmat un acord amb quatre 
aerolínies del golf Pèrsic per 
contractar vols d'anada i tor
nada en el dia a Do ha durant 
el Mundial del 2022 per als 
aficionats de països de la re
gió i alleujar així la pressió 
hotelera a la capital qatari
ana. Es contractaran vols 
d'enllaç des de Dubai, Jid
dah, Kuwait, Masqat i Riad. 

BASQUET 

Reisingerova 
canvia Girona 
per I'Avenida 
I SALAMANCA I La pivot txeca 
Julia Reisingerova, d '1,94 
metres d'alçada i 24 anys, 
ha fitxat pel Perfumerías 
Avenida per a la temporada 
vinent, de manera que substi
tuirà l'holandesa Emese Hof, 
l'MVP de la passada Lliga, 
que ha decidit deixar el club 
de Salamanca. Al Perfumen
as Avenida s'unirà a Sílvia 
Domínguez, Maite Cazorla, 
Andrea Vilaró, Leonor Ro
dríguez i Mariella Fasoula, 
les úniques que segueixen. 

ESPORTS I 2 7 I 

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

''Catalunya no acceptarà 
perdre proves ni pes'' 
Segons Jordi Puigneró, davant del desacord d'Aragó, que vol un altre repartiment 

AGÈNCIES 
I BARCELONA I El vicepresident de 
la Generalitat i conseller de Po
lítiques Digitals i Territori, Jordi 
Puigneró, creu que la candida
tura als Jocs Olímpics d'Hivern 
del 2030 ha de tirar endavant i 
va apuntar que el Govern no 
acceptarà que "Catalunya per
di proves ni pes en una nova 
distribució que es pugui fer de 
les proves". 

Puigneró ho va dir ahir en de
claracions als mitjans després de 
l'acte de presentació del Digital 
Innovation Hub de Catalunya a 
Barcelona, en què la Generali
tat invertirà un milió d'euros. 
Davant de la falta d'acord amb 
el Govern d'Aragó sobre la can
didatura per als Jocs del 2030, 
el president del Comitè Olím
pic Espanyol (COE), Alejandro 
Blanco, va defensar dimecres 
que l'organisme no deixa de llui
tar pel projecte. 

Puigneró va assegurar que el 
Govern continua mantenint la 
seua postura inicial de seguir 
endavant amb la candidatura 
i va recordar que "es va fer un 
pacte i es va acceptar". També 
va posar èmfasi que Catalunya 
no permetrà que es redueixi 
el nombre de proves assigna
des al Pirineu catalans, enca
ra que s'hagin de redistribuir 
davant la decisió d'Aragó de 
"despenjar-se". 

Val a recordar que el presi
dent de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va assegurar dimarts 
passat que estaran atents a la 
proposta que faci el COE. "Es
tarem atents a la proposta del 
COE, amb qui hem treballat de 
forma coordinada. No en tenim 
queixa. Hem arribat a acords 
i els respectem", va recordar 
Aragonès. 

COMITÉ OLÍMPIC O ESPAÑOL 

o 
El president del COE, Alejandro Bla nco, que va anunciar dimecres que presentarà una nova proposta. 

APUNT 

L'alcalde de Saragossa s'ofereix a buscar un acord 
• L'alcalde de Saragossa i 
president del PP-Aragó, Jorge 
Azcón, va dir ahir que sem
pre ha treballat "perquè hi 
hagués un acord". Azcón va 
recordar que les decisions les 
prenen sempre els polítics. I 
ha deixat la porta oberta que 
Alejandro Blanco (president 
del COE) li truqui, com a al
calde de Saragossa, si entén 
que el seu interlocutor no és 

el Govern d'Aragó. "No deixo 
de respondre les trucades de 
ningú", va assegurar. 

Per la seua part, el presi
dent d'Aragó, Javier Lamban, 
va assenyalar que vol consen
suar amb alcaldes i empresaris 
del Pirineu una altra proposta 
dels Jocs que elevarà al COE 
i a Pedro Sanchez. Lamban, 
irònic, va felicitar el presi
dent del Govern català, Pere 

Aragonès perquè "el COE 
ha fet seua la proposta de la 
Generalitat". 

D'altra banda, les organit
zacions de l'Esquerra Inde
pendentista del Pirineu (Ar
ran, CUP, Endavant i COS) 
van presentar ahir a la Seu 
L'Alternativa per un Pirineu 
Viu, amb onze propostes com 
a alternativa a la celebració 
dels Jocs Olímpics. 

PIRAGÜISME CAMPIONAT D'EUROPA 

Miquel Travé, el millor de l'equip 
estatal, accedeix a semifinals de K1 
REDACCIÓ 
I LIPTOVSKY MIKULAS I El Campionat 
d'Europa absolut de piragüis
me eslàlom va aixecar ahir el 
teló a la localitat eslovaca de 
Liptovsky Mik1,1las amb sort 
dispar per als dos representants 
lleidatans. Miquel Travé, del Ca
dí Canoe Kayak, va complir els 
pronòstics i va accedir a les se
mifinals de caiac individual a la 
primera mànega, després de fir
mar una baixada neta que li va 
dònar el setè millor registre. No 

va tenir tanta sort la pontsicana 
Laia Sorribes, del Nàutic Mig 
Segre, que es va quedar fora de 
la penúltima ronda de K1. Des
prés de ser vint-i-quatrena en la 
primera ronda, s'ho va haver de 
jugar a la mànega de repesca, on 
els nervis li van jugar una mala 
passada al saltar-se dos portes 
i penalitzar més de 100 segons, 
la qual cosa la deixava fora de 
combat. 

Travé, que avui buscarà tam
bé el bitllet per a semifinals en Miquel Travé. 

canoa, ja que aquest any dobla 
categoria, va ser el millor de 
l'equip estatal. Va ser l'únic que 
va aconseguir la classificació a 
la primera mànega i un dels dos 
que seran a semifinals, al costat 
del gallec Manuel Ochoa, que 
ho va aconseguir a la repesca. 

Ahir també es van disputar 
les finals per equips de K1, en 
les quals Espanya no va poder 
firmar cap medalla. En homes, 
el trio format per Travé, Ochoa 
i Joan Crespo es va quedar en 
la setena posició d'una final que 
va dominar el combinat de la 
República Txeca. En dones, Sor
ribes, la fragatina Julia Cuchi 
i la basca Klara Olazabal van 
acabar a l'última posició després 
de penalitzar 14 segons. 
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Un altre Aplec, una altra trobada castellera 
Castellers de Lleida i Malfargats, del Pallars, actuen a l'Aplec del Caragol 
FAUST FERRER 
CASTELLER DE LLEIDA 

U
n any més, i un Aplec del 
Caragol més que "Caste
llers de Lleida no es vo

lia perdre. Enguany, com la 
majoria de lleidatans, hi havia 
ganes de sortir i participar en 
la nostra manera en aquestes 
festes. Aquest dissabte 21 de 
maig la colla local de la ciutat 
es reuní conjuntament amb 
Malfargats, la colla del Pallars, 
per portar a terme la seva ac
tuació i un assaig i proves dels 
pirinencs. A l'ombra i protegits 
de la intensa calor del cap de 
setmana, al costat de la glorieta 
dels Camps Elisis, Castellers 
de Lleida porta una correcta 
actuació de castells de 6. Sense 
portar els castells de les diades 
més multitudinàries, optem per 
una actuació que permeti pro
var nova gent i fer-li guanyar 
confiança de cara a futures ac
tuacions. La jornada començà 
amb un pilar de 4 descarregat 
sense sorpreses i solvència 
acompanyat d'un pilar de 3 
descarregat per part dels Mal
fargats. A continuació i sense 
dilacions comencem a muntar 
'un 3 de 6 lleuger amb estre
nes als diferents pisos del tronc. 
Aquests castells són bàsics per 
provar gent en el caliu i tensió 
real sense haver d'arriscar a 
caigudes o accidents menors, 
i permeten agafar sensacions 
i fer créixer la confiança dels 

CASTELLS ALS CAMPS 

Actuació castellera durant 
l'Aplec als Camps Elisis de 
Lleida, amb Malfargats i 
Castellers de Lleida 

nous castellers al tronc. Aquest 
3 de 6 es descarregà amb segu
retat i sense gaires problemes 
amb molta tranquil·litat i ferm, 
sense moviments ni deformar 
la construcció. Continuant amb 
la festa els Malfargats enceten 
un pilar de 4 aixecat per so
ta. Amb valor, empenta i molt 
d'ordre carreguen amb alguna 
rebregada puntual. En sego
na ronda Castellers de Lleida 
descarreguem un 4 de 6 amb 
agulla estable en la seva exe
cució i sense complicacions, la 
canalla demostrà que té con
trolat aquest castell i demanà 
tornar al 4 de 7 amb agulla en 
la pròxima diada castellera. A 
continuació, Malfargats prova 
una torre de S amb algunes re
bregades però que descarrega 
amb seguretat. Ja en tercera 
ronda tornem al castell de 4 
de 6 lleuger, castell que man
té les formes i que es descar-

Un pilar de 3, descarregat per part dels Malfargats, va obrir l'actuació castellera a l'Aplec. 

Castell3 de 6. Castell4 de 6 amb agulla. 

rega sense problemes. Ja més 
tranquils s'ajudà Malfargats 
a protegir una prova neta de 
3 de S recolzant posicions en 
què manquen persones i de
mostrant un cop més l'agerma
nament i la coHaboració entre 
colles de ponent per tal d'aju
dar i formar aquesta colla jove. 
Pocs minuts abans de tancar 
l'actuació als Camps Elisis, les 
dues colles descarreguen dos 
pilars de 4 simultanis i segui
dament una pinya d'agerma
nament per permetre posar el 
seu anterior 3 de 5 net a sobre 
de pinya p.er fer la prova del3 
de 6. Aquesta pinya amb laco
lla dels Malfargats permet una 
coHaboració propera i un as
sessorament per tal de formar 
els del Pallars i ajudar a poder . 
gaudir-los en pròximes diades 
amb castells més tecnificats. 

En definitiva, tot i la calor, 
Lleida va poder gaudir d'una 
bona actuació dels Castellers de 
Lleida conjuntament amb Mal
fargats, que van realitzar unes 
bones proves, ens van ajudar a 
tancar pinyes i van aprendre de 
forma conjunta noves tècniques 
i consells. Ara ja només que
dava, acabada l'actuació, una 
mica de gralla i disbauxa i gau
dir de l'Aplec amb les colles i 
penyes de Lléida. Esperem amb 
ganes un l'altre Aplec del Ca
ragol i una altra oportunitat de 
promocionar la festa i la partici
pació de lleidatans i lleidatanes 
en la cultura popular. 

Salut i castells. 
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