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Lambón reclama disputar l'esquí 
alpí a l'Aragó i Aragonès diu que 
no contempla cap modificació 
El president aragonès rebutja el repartiment de disciplines que 
té l'aval del CEO i el català defensa l'acord a què es va arribar 
Lleida 
ACN 

El president de l'Aragó, Javier 
Lamban, ha reclamat aquest di
mecres que les proves d'esquí al
pí es disputin al pirineu aragonès 
en comptes de la Molina-Mase
lla, tal com està previst en l'acord 
tècnic sobre el repartiment de 
disciplines de la candidatura per 
als Jocs d'hivern 2030. Lamban 
ja va avançar ahir que no firma
ria aquest acord avalat pel Co
mitè Olímpic Espanyol (COE) i 
el Govern, í que presentarà una 
proposta alternativa sobre el re
partiment de les proves. "Les es
tacions aragoneses reuneixen els 
mateixos requisits que les catala
nes per fer la prova reina que és 
l'esquí alpí. Situar l'esquí alpí a 
Catalunya no és una decisió tècni
ca, és política", va insistir Lamban 
en declaracions als periodistes. 

Colau descarta 
la consulta a 
Barcelona en no 
plantejar noves 
instal·lacions 

Segons "l'acord tècnic", Cata
lunya es quedaria amb l'esquí al
pí, que inclou descens i eslàlom 
(La Molina-Masella), snowboard i 
freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí 
de muntanya que apunta a Boí 
Taül, tot i que no s'ha pres una 
decisió definitiva. 

FOTO: AC:N El president Aragonès es mostra favorable a no "incrementar la discussió" i "posar-hi solucions" 

L'alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, va afirmar ara que 
no caldria fer una consulta a 
la ciutat sobre els Jocs Olím
pics d'Hivern perquè la pro
posta que hi ha sobre la taula 
no preveu la construcció de 
noves infraestructures a la 
ciutat. En declaracions a TV3, 
va assegurar que la capital es
tà disposada a "acompanyar" 
si es donen les condicions, 
també de sostenibilitat, i que 
podria acollir algunes compe
ticions o cerimònies en instal
lacíons ja existents. 

I a l'Aragó tindrien lloc les mo
dalitats de biatló i esquí de fons 
(Candancú). Precisament, Lam
ban es queixa que només una es
tació del pirineu aragonès acolli-

ria proves dels Jocs d'hivern per 
al2030. 

D'altra banda, les proves rela
cionades amb el gel també que
darien repartides. L'hoquei gel es 
disputaria a Barcelona, segura
ment al Palau Sant Jordi. I Sara
gossa acolliria el patinatge artístic 
mentre que el cúrling es faria des 

Transports i representants de 
les demarcacions de Lleida i 
Osca acorden millorar I'N-230 
El secretari general d'Infraestruc
tures del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Xavi
er Flores García, va mantenir ahir 
una reunió amb els presidents de 
la Diputació Provincial d'Osca i de 
Lleida, Miguel Gracia Ferrer i Jo
an Talarn Gilabert, amb la Síndi
ca del Conselh Generau d'Aran, i 
amb els Presidents de les Comar
ques de la Ribagorça i Alta Riba-

gorça, Marcel lglesias i M~ José 
Erta, per tractar els projectes en 
curs i els projectes a desenvolu
par al corredor de l'autovia A- 14 
i la carretera N-230 entre Lleida 
i la Vall d'Aran. Durant aquesta, 
totes les parts van coincidir en la 
necessitat de completar i resol
dre la problemàtica generada fo
namentalment pel trànsit de ve
hicles pesants a l'eix de la N-230 

de Jaca. 
Per la seva banda, el president 

Pere Aragonès va respondre que 
"no contemplem una opció que 
no sigui l'acord que vam arribar 
una setmana" . . Aragonès va rei
terar que a finals de la setmana 
passada es va arribar a un acord, 
que l'executiu català vol"tirar en-

fins a la Vall d'Aran, millorant la 
funcionalitat i condicions de se
guretat viària. En aquest sentit, 
es va acordar que el Ministeri dis
senyi un calendari d'actuacions 
i projectes a desenvolupar, que 
es presentarà les properes set
manes en una nova reunió amb 
els representants dels territoris i 
comarques pels quals discorren 
aquestes infraestructures. 

El president de la Diputació Jo
an Talarn va valorar positivament 
la voluntat del Ministeri de tenir 
present la veu del territori i es
coltar allò que més interessa els 
municipis, per implementar una 
millor mobilitat. 

davant". "Hi ha un comitè tècnic 
que ha estat treballant durant 
setmanes i nosaltre~ hi tenim ple
na confiança", va dir Aragonès. En 
aquesta línia, va apel·lar al Comi
tè Olímpic Espanyol (COE) perquè 
expliqui "com haurà de continu
ar" la candidatura després de les 
declaracions de Lamban. Arago-

nès va assegurar que fins al mo~ 
ment no hi ha hagut "cap comuni
cació" amb l'executiu deï'Aragó. 
Ara bé, el president de l'executiu 
català també es va mostrar favo
rable a "rro incrementar la discus
sió" i "posar-hi solucions". Amb el 
COE el contacte és "permanent", 
va dir Aragonès. 

FOTO: Dlputaclo/ lmatge de la reunió que es va celebrar ahir 
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Front comú a la Vall Fosca 
pel darrer atac d'un llop 
al bestiar d'aquesta zona 
Aquest divendres, 1 d'abril a les 
11 hores, ramaders, organitza
cions agràries i autoritats locals 
de la Vall Fosca es reuneixiran a 
l'Ajuntament de la Torre de Cap
della per fer un front comú i de
nunciar el darrer atac del llop a 
bestiar de la zona, ocorregut fa 
dues setmanes en una explo
tació extensiva d'oví. En aquest 
sentit, els ramaders expressen 
que veuen amb preocupació la 
situaciÓ de desprotecció en la 
qual es troben davant els atacs 

del llop. És per això que diven
dres s'atendrà els mitjans de co
municació per exposar la situa
ció en què es troben. A l'acte hi 
participaran el ramader afectat 
pel darrer atac del llop a la Torre 
de Capdella, Gabriel Jordana; el 
president de la Federació d'Enti
tat Catalanes de Ramaders d'Oví 
i Cabrum, Xavier Rivera; el regi
dor d'Agricultura i Ramaderia de 
l'Ajuntament de la Torre de Cap
della, Francesc Porta, i el presi
dent d'ASAJA Lleida, Pere Roqué. 

El Servei Meteorològic avisa 
de possibles glaçades en punts 
d,interior, Pirineu i prePirineu 
El Servei Meteorològic de Ca
talunya informa que a partir de 
divendres arribarà una massa 
d'aire. d'origen polar que provo
carà un descens notable de la 
temperatura. Els models meteo
rològics a mitjà termini indiquen 
que de cara als pròxims dies un 
anticicló s'ubicarà a l'oest de les 
liles Britàniques i s'orientarà de 
nord a sud, i una depressió es 
centrarà a la zona d'Itàlia. Un 
dels fets més importants a tenir 

en compte seran els valors de 
temperatura mínima. En molts 
punts de l'interior és probable 
que es produeixin glaçades fe
bles i localment moderades. 
Aquest fenomen serà més pro
bable a les valls del Pirineu i del 
Prepirineu i al nord de la Depres
sió central, on de manera local 
es podrà arribar a valors més 
baixos. A la resta de l'interior i al 
prelitoral aquestes glaçades se
ran menys extenses. 

RECOMANACIÓ DE REG- ZONA LLEIDA 

NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS 
(M3/HA) DEL30 DE MARÇ ALS D'ABRIL 
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Evapotranspiració de 
ref {ETo} 

118,8 138,6 106,4 146,8 129,9 109,8 

----·---------------
Pluja efectiva 60 56 108 47 72 

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, 
setmana del 23 de març al 29 de març de 2022. El reg més la pluja efect1va 
11'a1gua en el sòl han d'igualar els consums d'a1gua del cultiu. Les dades es 

89 

refereixen a plantacions adultes. RecomanaCions per necessitats màximes d'aigua 
1 per plena disponibilitat d'aigua; s1 no h1 ha dispomb1htat, ajustar les dos1s. 

Per convertir la dosi de m'/ha a I/arbre, div1dir per 10 el valor 
de la taula 1 multiplicar-lo pel marc de plantació. 

Per obtemr dades mes específiques, consulteu J'e1na de recomanacions 
de reg de RuraiCat a www.rural net o a I'ECA Tàrrega 

UP veu insuficients les mesures 
agràries de l'Estat destinades a. la 
pagesia per la guerra a Ucraïna 
Demana que s'habilitin ajuts directes específics 

lleida 
REDACCIÓ 

Unió de Pagesos va valorar ahir 
el contingut del Reial Decret-llei 
6/2022, de 29 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents en 
el marc del Pla Nacional de res
posta a les conseqüències eco
nòmiques i socials de la guerra a 
Ucraïna, i considera insuficient el 
paquet de mesures per al sector 
agrari, tant si s'analitza específica
ment com si s'analitza el conjunt 
de mesures relacionades amb les 
del Reial Decret-llei 4/2022, de 15 
de març, de mesures urgents de 
suport al sector agrari per causa 
de la sequera. 

El sindicat recorda que, a ban
da dels 169 milions d'euros espe
cífics per als productors de llet de 
vaca, d'oví i de cabra, els 193,47 
milions d'euros de les mesures 
de pertorbació de mercat de 
l'Organització Comuna de Mer
cat (OCM) dels productes agraris 
s'han d,.aplicar al conjunt d'explo
tacions dels sectors que s'hi in
cloguin, ja que l'Estat ha fet ús de 
l'opció d'incrementar els 64,49 
milions d'euros aportats per la 
Unió Europea en un 200% en el 
marc de I'OCM, quan podia optar 
per destinar els seus 128,16 mili-

Ordeig (PSC) 
reclama més . . , 
tnversto per a 
les carreteres 
C-53 i C-26 
El diputat del PSC per les comar
ques de Lleida, Òscar Ordeig, va 
reclamar ahir que "l'Eix viari de la 
C-53 i la C-26 de Tàrrega a Bala
guer i a Alfarràs requereix inversió 
i un compromís real i concret, no 
només sumar estudis i projectes 
que porten ja massa anys sense. 
complir". Ordeig va fer referència 
així a la votació a la comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, de la 
proposta socialista sobre aquest 
Eix. Una votació que va aprovar 
aquells punts en que es demana 
revisar i actualitzar els estudis re
lacionats amb la via, així com fer 
un pla d'actuacions on constin els 
terminis d'execució i les partides. 

FOTO: ACN/ Imatge d'una de les darreres mobilitzacions de la pagesia 

on s d'eu ros a la pagesia professio
nal dels sectors més afectats mit
jançant el Marc Temporal relatiu a 
les mesures d'ajut estatal destina
des a donar suport a l'economia 
després de l'agressió contra Ucra
ïna per part de Rússia, podent fo
calitzar i seleccionar les persones 
beneficiaris de les mesures. 

UP vol posar de relleu que tant 
el Govern català com el de l'Estat 
han fet cas de les reivindicacions 
del sindicat i s'ha assolit, en el 
marc de la Unió Europea, que es 
puguin usar totes les opcions dis-

ponibles a la Política Agrària Co
muna per pal·liar la greu situació 
derivada del progressiu i agut en
cariment dels costos de produc
ció del 2021 i de les conseqüèn
cies econòmiques de la guerra a 
Ucraïna. 

El sindicat continuarà exigint 
al govern estatal que s'articulin 
ajuts directes específics i línies 
de finançament adreçades a la 
pagesia professional per fer front 
adequadament a l'encariment 
dels costos de producció, especi
alment l'alimentació animal. 

FOTO: Aj. Borges/ Imatge de la plaça Europa de les Borges Blanques 

Liciten la construcció d'un 
espai de jocs a les Borges 
l'Ajuntament de les Borges ulti
ma els preparatius per licitar la 
construcció d'un espai de jocs 
d'aigua per. als infants que està 
previst situar a la plaça Euro
pa, en ple centre del municipi. 
El projecte, que s'ha xifrat en 

55.000 euros, es finançarà a tra
vés del romanent de tresoreria 
que el consistori tindrà a la se
va disposició un cop s'aprovi 
la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2021, i està previst por
tar-lo a la pràctica aquest 2022. 
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