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Sólo decidirá el Pirineu 
.... El 'veredicto' de sus 
55.000 habitantes el 24 
de julio será vinculante 

.... Solsones, Bergueda y 
JUpolles votarán sobre 
si se suman al proyecto 

.... Los Consells preferían 
una consulta "más abierta 
y más informativa" 1 PÁG. 3-4 

Derriban la estación del 
Un alud mata 
a un esquiador 
fuera de pista 
en Baqueira Pla de Vilanoveta 
El joven, de 22 años y vecino 
de Reus, fue trasladado crítico 
al Hospital de Vielha, donde 
murió. COMARQUES 1 PAG. 17 

La Fira Q vuelve 
después de dos 
años a Balaguer 
el 30 de abril 
Será de forma presencial con 
más de cien expositores aun
que mantiene su actividad en 
la web. C.viiiARQUE: 1 PAG 15 

El paro aumenta 
en Ueida en 166 
personas y se 
sitúa en 20.808 

FOTO: Tony Alcántara 1 Los edificios, que fueron construidos hace cíen años, se encontraban en un estado ruinoso y constituían un peligro 1 PÁG. 8 
COMARQUES 1 PÁG 16 

Cerca de 50.000 
hectáreas de la 
Plana de Lleida, 
afectadas por 
las heladas 
Los ingenieros agrónomos hi
cieron ayer una valoración de la 
afectación de las heladas de los 
últimos días en los árboles fru
tales y concluyeron que los da
ños son "escalofriantes" y que 
no se había visto en la zona una 
cosa parecida en los últimos 30 
años. COP~RQUES 1 PÁG. 14 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) 1 Una finca de Corbins con riego antiheladas 
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DENTS 
FIXES EN 

11 a Visita i Estudi GRATIS 1 

LUIDA 
973 289999 

IALAGUER 
97328 33 33 

MOLURUSSA 
973 6-4 33 33 

ALMAClLLES 
973988177 
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El Govern fara dues consultes 
sobre els JJOO d'hivern el 24 de 
juliol amb preguntes diferents 
A l~lt Pirineu i l~ran se'ls demanara si s'ha de presentar la 
candidatura i a les altres tres comarques si s'hi volen involucrar 

Barcelona 
MARTA SIERRA (ACN) 

El Govern tara el 24 de juliol du
es consultes amb preguntes di
ferents sobre els Jocs d'hivern 
2030. A l'Alt Pirineu 1 Aran es 
preguntara si la Generalitat ha 
de presentar candidatura per als 
Jocs Olímpics d'hivern amb una 
resposta binaria (sí o no). El ma
teix día també es consultara les 
comarques del Bergueda, el Sol
sones i el Ripolles amb una altra 
pregunta: "la seva comarca s'ha 
d'involucrar en el projecte vincu
lat als Jocs d'h1vern ?". En roda de 
premsa, la consellera de la Presi
dencia, Laura Vilagra, va concre
tar que "involucrar" vol dir poder 
tenir activitats esportives previes 
i complementaries. Ahir el presi
dent de la Generalitat, Pere Ara
gones, va firmar dos decrets per 
impulsar la doble consulta que 
sera "políticament vinculant". 

El Govern va explicar que no
més es podra votar a les consul
tes presencialment i no hi haura 
ni vot telematic, ni per correu ni 
vot anticipat. Aproximadament 
a la consulta de I'Ait Pirineu (Al
ta Ribagor~a, Pallars Jussa, Pallars 
Sobira, Alt Urgell i Cerdanya) i 
!'Aran votaran unes 55.000 perso
nes en 121 meses. 1 a la consul
ta de les altres tres comarques, 
63.000 persones en 137 meses. 
En els dos casos, podran votar els 
majors de 16 anys i que acreditin 
un any com a mínim de residen
cia continuada. El Govern desti
nara 1.100.000 euros per poder 
fer les dues consultes. 

Vilagra va fer una distinció en
tre I'Ait Pirineu i I'Aran, que tenen 
un "impacte territorial directe", 
i les altres tres comarques (Ber
gueda, Ripolles i Solsones) que, 
segons la consellera, estan "indi
rectament afectades" pero tam
bé han de tenir "un paper". La 
consellera va afirmar que hi ha 
una "preparació previa" als Jocs 
d'hivern i que les comarques del 

FOlO: ACN/ El president de la Generalitat signant el decret de convocatoria de les dues consultes pels Jocs 

A l'Alt Pirineu 
i l'Aran votaran 
unes 55.000 
persones en 
121 meses 

Bergueda, Solsones i Ripolles es 
poden involucrar ambla tecnifica
ció, entrenaments i activitats pre
vies esportives i, fins i tot, com
plementaries. Com a exemple, 
Vilagra va dir que volen desen
volupar una "ol impíada cultural" 

A les altres tres 
comarques ho 
faran 63.000 
persones en 
137 meses 

que expliqui la historia catalana i 
va recordar que al Bergueda hi va 
haver la primera estació d'esquí 
catalana, Rasos de Peguera. 

Just abans de firmar els dos de
crets, el Govern es va reunir amb 
els 8 consells comarcals i !'Aran 

Podran votar 
els majors de 
16 anys i que 
acreditin un any 
de residencia 

per explicar-los la fórmula de la 
doble pregunta i, segons va expli
car Vilagra, "han valorat positiva
ment la proposta" i van traslladar 
que els hi semblava una "bona 
fórmula". "Ens sembla justa, ju
rídicament possible i ens permet 

LES CLAUS 

SENSE MÍNIM DE 
PARTICIPACIÓ 
La consellera d'Acció 
Exterior i Govern Obert, 
Victoria Alsina, va· 
explicar que no hi haura 
un mínim de participació 
exigible i que a finals de 
maig hi haura un segon 
decret que concretara 
més els aspectes 
logístics i tecnics de les 
consultes. 
TRUCADA Al COE 
Vilagra va trucar al COE 
per informar-lo de la 
fórmula escollida per fer 
la consulta al territori. 
Fins ara des del Comité 
Olímpic Espanyol s'ha 
expressat que preferien 
una pregunta amb 
resposta Qo binaria, 
perque "s'assembla més 
a un referéndum". 

escoltar i fer particip el Pirineu", 
va resumir Vilagra. 1 va voler dei
xar ciar que encara que les pre
guntes siguin diferents les dues 
consultes són "políticament vin
culants". "Sense Pirineu i Aran no 
hi ha candidatura", va assegurar. 

Pel que fa a comptar els vots, 
a la consulta a I'Ait Pirineu i Aran 
sobre si s'ha de presentar. la can
didatura per als Jocs d'hivern se 
sumaran tots els vots i no es do
nara el resultat per comarques. 
En canvi, en la segona consulta, sí 
que es fara públic el resultat pera 
cada comarca i es podría donar el 
casque una de les comarques de
cidís no involucrar-se i d'altres sí. 

rcolomina
Resaltado



_4_E_M_A_D_E_L_D_IA_ I D_IM_A_R_TS_S_D'A_B_RI_L D_E_20_22 ____ L_a____.llañana 

Stop JJOO rebutja 
la data escollida 
per la consulta per 
caure en vacances 
La plataforma Stop JJOO va va
lorar molt negativament que 
el 24 JUiiol sigui el dia escollit 
per fer la consulta. El portaveu 
de la plataforma, Bernat Lava
quiol, va lamentar que es vul
gui fer la consulta "al mig de les 
vacances, quan el Pirineu esta
ra buit deis seus habitants que 
són els quins hem de decidir". 

Vdalta defensa les 
consultes i parla 
de "radicalitat 
de ,, 

Marta Vilalta va afirmar que la 
decisió del Govern fa "compa
tible" la "implicació" del terri
tori, amb el"protagonisme" de 
I'Ait Pirineu i va parlar de "l'im
portantíssim exercici de radica
litat democratica". 

Els socialistes 
defensen que "els 
Jocs s'han de fer, no 
hi ha alternativa'' 
El PSC va criticar les dues con
sultes sobre els Jocs. 11Eis JJOO 
s'han de fer, no hi ha alterna
tiva". Els socialistes expressen 
que respecten les consultes, 
pero que no estan en el seu 
guió. 

La CUP retreu que 
no s'hagi "clarificat" 
la interpretf:Idó de 
les .. ó +ó 

La diputada de la CUP-NCG Eu
lalia Reguant va criticar l'anunci 
per convocar una doble consul
ta. En una piulada, es va quei
xar que no s'hagi "clarificat" la 
interpretació de les dues pre
guntes abans d'anunciar-ho. 

Els Comuns diuen 
que és una consulta 
feta "a mida'' i 
critiquen el Govern 
Joan Mena (Comuns) va acusar 
el Govern de "retorcer el man
dat del Parlament" amb la pre
gunta sobre els Jocs. Va criticar 
la consulta "feta a mida" per
que "situa comarques de pri
mera i de segona". 

CRIDATS A LES URNES 

Els presidents dels Consells 
Comarcals critiquen que la 
consulta és "molt tancada" 
Es mostren preocupats per ~a "manca d'informació", 
que consideren que pot afectar el resultat a les urnes 
Lleida 
JUDIT CASTELLA/ACN 

La consellera de Presidencia, Lau
ra Vilagra, va afirmar ahir que els 
consells comarcals van valorar 
"positivament" la consulta. No 
obstant aixo, des del Consells del 
Pallars Jussa i del Pallars Sobira 
critiquen que sigui una consulta 
binaria i "tancada". Des del Jussa, 
el president del Consell Josep Ma
ria Mullol va exposar que haurien 
preferit una consulta "més ober
ta i més informativa" perque "és 
una pregunta molt tancada i hi ha 
falta d'informació i que aquesta 
manca d'informació l'haurem de 
treballar parlant i fent una expli
cació clara al territori". 

En aquest sentit, Mullol consi
dera que "perjudica el resultat" 
perla manca d'informació. "Si tot 
el territori estem conven~uts que 
necessitem els Jocs, que hi do
nem suport i es vol fer una con
sulta s'ha de procurar que aques
ta consulta sigui el més amplia 
possible i el més clara". Pel que 

fa a la data, el president del Jussa 
recorda que s'havia de fer a la pri
mavera i "ara es fara a l'estiu, pot 
ser que algú no hi sigui". 

Per la seva banda, Caries lsús, 
president del Consell Comarcal 
del Sobira va qualificar de "com
plicat" el fet de decidir si calen 
uns Jocs o no amb un sí o un no. 
"És perillós en un moment on 
falta molta informació", va asse
gurar, mentre que adverteix que 
"pot sortir un resultat que no és 
real". lsús es mostra favorable 
a fer processos participatius i a 
consultar la ciutadania pero mos
tra reticencies a que el resultat 
de la consulta "tan tancada" sigui 
vinculant. Per aixo mostra "pre
ocupació" per la "sort de que el 
projecte tiri endavant amb una 
consulta". En el seu cas també po
sa de manifest que hi haura gent 
de vacances el 24 de juliol. 

Aquest diari va intentar con
tactar, sense exit, amb els pre
sidents deis Consells de I'Aita 
Ribagorc;a i de I'Ait Urgell. Per la 

Els Consells del Solsones, el 
Ripolles i el Bergueda veuen 
amb bons ulls la consulta 

• Els Consells Comarcals del Ber
gueda, Ripolles i Solsones ve
uen amb bons ulls la decisió del 
Govern de fer dues consultes 
amb preguntes diferents sobre 
els Jocs d'hivern 2030. Els ciuta
dans d'aquestes tres comarques 
podran votar el 24 de juliol a la 
pregunta: 'La seva comarca s'ha 
d'involucrar en el projecte de 
Jocs d'hivern?'. El president del 
Consell Comarcal del Bergueda, 
Josep Lara, va expressar que "el 
Govern ha entes que la dema
nada del territori era que volí
em ser consultats". Per la seva 
banda, !'alcalde de Berga, lvan 
Sánchez, creu que la pregunta 
és "ambigua", ja que "dona per 

Al arcón 
diu que és 
una"bona 
fórmula" 

fet que se celebraran els jocs", 
i demana "valentía" al Govern: 
"No ens he m de vendre per qua
tre molles. Hi ha consulta, pero 
quin ti pus de consulta?". Des 
del Solsones, la presidenta del 
Consell Comarcal, Sara Alarcón, 
creu que és una "bona fórmula 
per encabir tothom". 

FOTO: ACN/Imatge d'arxiu d'uns esquiadors a les pistes de Port Ainé 
----------------·-·- ··---------·------·--·--

seva banda, !'alcalde de la Seu 
d'Urgell, Francesc Viaplana, es 
va mostrar "content" de tenir ja 
data per la consulta i va reconei
xer que "és una mica més tard del 
que s'havia dit", pero considera 
que aquest fet fara que el Govern 
tingui més marge per aportar to-

ta la informació necessaria als 
ciutadans. 

L'alcalde de Vielha, Juan An
tonio Serrano va sentenciar que 
"no té massa sentit" plantejar 
una consulta quan ja s'ha presen
tat la proposta tecnica del COE. 
Per Serrano és "un error polític". 

Lambán veu "condemnats 
al tracas" els Jocs si s' opta 
només per Catalunya 
El president de I'Aragó, Javier 
Lambán, veu "condemnats al 
tracas" uns Jocs Olímpics d'Hi
vern sorgits d'una candidatu
ra "que opti exclusivament per 
Catalunya" i no tingui en comp
te "la importancia real que ha 
tenir I'Aragó com a comunitat i 
pel pes de la qualitat de les se
ves estacions". Segons Lambán, 
"la pilota esta al teulat del COE" 
ja que "ha de decidir si opta per 
uns Jocs que representin a Espa
nya i que, per tant, es produeixin 
en termes d'igualtat entre I'Ara
gó i Catalunya o bé opta per uns 
Jocs que siguin pnkticament els 
Jocs de Catalunya". El govern 
aragones presentara dijous com 

Presentara 
dijous la seva 
proposta "més 
equilibrada" 

a molt tard al COE la seva pro
posta d'acord tecnic amb un re
pattiment "més equilibrat" de 
les proves entre ambdós territo
ris. Un cop presentí fa seva pro
posta, Lambán va advocar per 
"reprendre una relació de nego
ciació que portia una candidatu
ra guanyadora". 
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Mor un esquiador en ser 
arrossegat per una allau 
fora de pistes a Baqueira 

En llibertat 
els detinguts 
peruna 
pallissa a 
Almacelles 
Els tres joves, dos d'ells menors 
d'edat, detinguts dissabte pels 
Mossos d'Esquadra com a pre
sumptes autor d'una pallissa a 
un jove de 28 anys d'Aimacelles 
la matinada de divendres a dis
sabte es traben en llibertat amb 
carrecs a !'espera de ser citats 
pel jutge. En aquest sentit, se
gens van explicar ahir fonts de 
pro pe res al cas, un deis menors 
va quedar en Lliberat després 
de declarar dissabte a la co
missaria de la policía catalana, 
mentre que l'altre menor ho va 
fer diumenge. Així mateix, el 
tercer arrestat va passar també 
diumenge a disposició judicial. 
Els fets van tenir lloc al voltant 
de les 3.50 hores, moment en 
que els Mossos van ser alertats 
que s'estava produint una bara
lla al carrer Major d'Aimacelles 
amb la participació de diversos 
joves. El ferit va ser traslladat 
en estat crític a I'Arnau on esta 
en coma indu"it. 

El jove tenia 22 anys i va ser traslladat en estat 
crític a !'Hospital de Vielha on va perdre la vida 
Lleida 
REDACCIÓ 

Un esquiador de 22 anys i veí de 
Reus va morir ahir després de 
veure's arrossegat per una allau 
que es va produir a la Val d'Aran, 
concretament a la zona fora de 
pista coneguda com la Vinyeta 
de Baqueira Beret. En aquest 
sentit, els serveis d'emergimcies 
van alertats a les 13.24 hores 
que en aquell moment s'havia 
produit una allau i que un noi 
havia estat arrossegat. De fet, 
anava en un grup de quatre per
sones. Rapidament, es va activar 

el corresponent protocol i fins al 
lloc es van desplac;:ar dos efectius 
del Grup de Rescat en Muntan
ya (GRM) deis Pompiers d'Aran 
amb un helicopter, una dotació 
terrestre i una ambulancia del 
cos. A més, en arribar el jove ha
vía estat rescatat pels pistes de 
Baqueira Beret, tot i que es tro
bava inconscient. Així dones, es 
van fer les maniobres de reani
mació i va ser traslladat en estat 
crític a !'Hospital de Vielha, on 
va morir. Es tracta d'una zona on 
freqüentment hi ha allaus i acci
dents d'esquiadors. 

fOTO: A. R 1 Una bola de verí localitzada en el camp de Bellpuig 

Denunciat per posar verí en un 
camp de Bellpuig i causar la 
mort d'un gos id' altrE?s animals 
Els Agents Rurals han denunci
at una persona per utilitzar un 
rodenticida (raticida) per com
batre l'excés de conills en una 
explotació de pomeres de Bell
puig. Els efectius del cos van lo
calitzar a la finca una trentena 
de pastilles d'aquest verí escam
pades, així com una guineu, un 
conill i una garsa morts. En la 
mateixa actuació, el cos ha de
nunciat un magatzem de fitosa
nitaris i biocides del Pla d'Urgell 

per vendre verins d'ús professi
onal especialitzat a particulars 
que no disposaven de l'autorit
zació necessaria per utilitzar-los. 
Els Agents Rurals van obrir una 
investigació el 10 de marc;: arran 
de la denuncia d'un ciutada per 
la mort del seu gos al paratge 
Pont del Rei. Dedueixen que la 
probable causa de les morts és 
el mal assessorament rebut per 
!'agricultor al qual se li va vendre 
en un magatzem especialitzat. 

FOTO: P. A./ Moment en que els Pompiers estaven allloc de l'allau 

Suspenen dos dies 
de dedaradons deis 
treballadors de la 
residencia de Tremp 

Les declaracions que estaven 
previstes tant ahir com avui 
deis treballadors de la residen
cia de Tremp on van morir 64 
avis el 2020 per Covid es van 
haver de suspendre precisa
ment ahir per la malaltia d'un 
deis advocats. Cal indicar que 
les declaracions del proper di
vendres, així com les deis dies 
19 i 26 d'abril de treballadors 
no han estat suspenses. 

Un ferit greu en 
patir amb el cotxe 
una sortida de via 
al terme del Poal 

Una persona va resultar ahir 
ferida de caracter greu quan el 
cotxe que condüia va patir una 
sortida de vía al quilometre 4,5 
de la IPU-9, al Poal, i va bolear, 
a les 7.48 hores. Així mateix, cal 
.indicar que a les 12.01 hores es 
va produir un accident entre un 
camió i un cotxe al quilometre 
227,8 de I'N-260, a la Seu d'Ur
gell, i va haver-hi un ferit lleu. 

fOTO: oeatf_I.Wda /lmatge de la zona on es va fer la festa il·legal 

Els Mossos desmantellen la 
'rave' il·legal ~rganitzada 
en un paratge de Camarasa 
Els Mossos d'Esquadra van des
mantellar ahir la rave il· legal que 
va comenc;:ar divendres a Cama
rasa, concretament en un paratge 
natural de la Mac;:ana. En aquest 
sentit, l'operatiu de la policía ca
talana va comenc;:ar a les 16.00 
hores i van participar agents de 
seguretat ciutadana de Balaguer, 
de transit, medí ambient, ARRO, 
policía administrati\'a i Agents 
Rurals. En aquel! moment hi ha 

150 persones i 60 cotxes. La po
licia administrativa va comissar 
un amplificador i es va fer una de
núncia penal per conduir sota els 
efectes de ('alcohol, quatre ad
ministratives per drogues i sis de 
trfmsit. Alhora, els Agents Rurals 
van identificar els cotxes per ser 
denunciats per accés amb vehicle 
motoritzat al medí ambient. Els 
promotors també van ser identi
ficats i se'ls denunciara. 
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