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Lamban diu que si no hi 
ha acord amb Catalunya 
no hi haurà Jocs i que no 
es podran imposar 
El president d'Aragó, Javier Lam
ban, va avisar ahir que si no hi 
ha un acord amb Catalunya no hi 
hau ra candidatura per a uns Jocs 
Olímpics d'Hivern al 2030. En 
aquest sentit, també es va mos
trar convençut que si això passa, 
ni el Comitè Olímpic Espanyol 
(COE), ni el president del govern 
espanyol, Pedro Sanchez, po
dran "imposar" els JJOO. Lam
ban ho va dir les Corts aragone
ses, on va comparèixer a petició 
del grup parlamentari del PP. El 
president de la comunitat va re
iterar una vegada més que per 
comptar amb el vistiplau d'Ara
gó a l'acord, cal una candidatura 
"equilibrada" amb proves olím
pics de tots els nivells a les esta
cions aragoneses. Així mateix, va 
assegurar que ell serà el darrer 
d'aixecar-se de la taula de nego
ciació. 

Javier Lamban va remarcar 
que els Jocs són una "qüestió 
d'Estat" i va recordar que quan 
es va "invitar" a Aragó a parti
cipar del projecte, Catalunya ja 

Diu que ni 
Sanchez ni 
el COE els 

poden obligar · 

tenia la candidatura elaborada. 
En aquest sentit, va recordar 
que des d'Aragó ja s'ha intentat 
en dues ocasions presentar una 
candidatura per a uns Jocs d'hi
vern però que mai s'ha aconse
guit. Segons Lamban, no es pot 
"imposar" un criteri sobre com 
ha de ser la candidatura, ni a 
Aragó ni a Catalunya i el COE va 
plantejar una proposta a la que 
els aragonesos van dir "rotun
dament" que no. Pel president 
d'Aragó, ara hi ha la possibilitat 
d'evitar que els jocs es facin com 
a ells els agradaria que fossi i el 
govern d'Espanya "no té res a 
fer davant del d'Aragó". 

Stop JJOO lamenta que 
Vilagrà no ''posi llum a la 
foscor" sobre el projecte 
La plataforma Stop JJOO critica 
que el Govern digui "el mateix 
que fa un any" sobre els JJOO 
d'hivern i que no aporti nous do
cuments per resoldre els dubtes 
que el projecte genera. Conside
ren que la consellera de la presi
dència, laura Vilagrà, va desapro
fitar ahir dijous la possibilitat de 
"posar llum a la foscor" sobre el 
projecte olímpic en la seva com
pareixença a la Comissió d'Afers 

Institucionals (CAl) del Parla
ment. A la vegada, la plataforma 
acusa Vilagrà de voler mostrar-se 
neutral, mentre per una altra 
banda "pren part pel sí de ma
nera entusiasta". Per tot plegat, 
insisteixen al Govern que reti
ri el projecte i fan una crida a la 
participació a la mobilització del 
15 de maig a Puigcerdà contra la 
candidatura olímpica. La platafor
ma Stopp JJOO consideren que 

Greenpeace adverteix 
que els Jocs Olímpics 
del Pirineu "cauran 
pel seu propi pes// 
La seva directora a Espanya, Eva 
Saldaña, diu que són inviables 

@CarmeQUJntanaPr 

Lleida 

la directora de Greenpeace 
a Espanya, Eva Saldaña, serà 
una de les ponents estrella 
de la propera Trobada 
Empresarial al Pirineu, que 
es farà els dies 9 i 10 de juny 
a la Seu d'Urgell. 

"la candidatura dels Jocs Olím
pics del Pirineu caurà pel seu 
propi pes". Així de contundent 
es va manifestar ahir la directo
ra de Greenpeace a Espanya, Eva 
Saldaña, en ser preguntada per 
LA MAÑANA sobre aquest esde
veniment esportiu. "La preparen 
per l'any 2030 i les prediccions 
d'augment de temperatura i es
cassetat de recursos hídrics la fan 
inviable", afegí, "hi haurà manca 
de neu i també hi haurà escasse
tat d'aigua per fer neu artificial". 

Saldaña, llicenciada en Cièn
cies Biològiques (especialitat 
d'ecologia) per la Universitat Au
tònoma de Madrid i especialista 
en disseny per a la sostenibilitat, 
va afirmar que des de Greenpea-

la compareixença de Vilagrà a la 
CAl no va servir per "esclarir res" 
ni resoldre els dubtes dels veïns 
dels Pirineus que "aniran a votar 
a cegues", i van qualificar la sessió 
de "presa de pèl" per al conjunt 
del país. 

"Avui s'ha constatat que el Piri
neu va a la deriva un cop més", va 
afirmar el seu portaveu, Bernat 
Lavaquiol. 

Lavaquiol va afegir que, "Per 
no tenir, [el Govern] no té ni 
l'acord de la candidatura" que el 
COE demana que es tanqui abans 
del 20 de maig. En aquest sen
tit, des de la plataforma veuen 
"lluny" un acord entre Catalunya i 
Aragó abans de 14 dies. 

FOTO: Greenpeace/ Eva Saldaña, 
directora de Greenpeace España 

ce consideren que uns Jocs Olím
pics busquen "un turisme de 
masses, que és incompatible amb 
els reptes que hem de tenir". 

Saldaña serà precisament una 
de les ponents estrella de la pro
pera edició çle la Trobada Empre
sarial al Pirineu, que es celebrarà 
a la Seu d'UrgeH els dies 9 i 10 de 
juny. La directora de Greenpeace 
España participarà a la taula so
bre sostenibilitat i economia que 
es farà el dia 10 de juny, just des
prés de la inauguració de les Tro
bades. L'altra ponent de la Taula 

'ALUW'fA 

serà Núria Mas, economista de 
IESE i consellera del Banc d'Es
panya. Aquest espai serà mode
rat pel periodista Albert Closas, 
director del programa Valor Afe
git de TV3. La màxima respon
sable de Greenpeace a Espanya 
es va mostrar contrària a "ma
croprojectes" com el dels Jocs 
Olímpics, pel seu impacte negatiu 
sobre la biodiversitat i va indicar 
que "la rendibilitat d'uns Jocs és 
qüestionable". 

"la sostenibilitat de la vida ha 
d'estar en el centre i per damunt 
del diner", va declarar en al·lusió 
directa al projecte dels Jocs. Sal
daña coneix a la perfecció els Piri
neus i és que ens diu que sel's ha 
recorregut a peu. "He fet sencer 
el GR 11, sóc una enamorada dels 
Pirineus". Aquest GR, conegut 
com el Sender del Pirineu, reco
rre els Pirineus pel seu vessant 
sud des del Cantàbric fins a la 
Mediterrània. 

Saldaña aprofitarà la seva in
tervenció a la Trobada Empresa
rial al Pirineu per llançar als em
presa_ris el missatge de què "les 
empreses s'han de plantejar un 
imaginari col·lectiu ja que el pla
neta és finit i el model econòmic 
que tenim és obsolet". 

FOTO: ACN I Membres de Stop JJOO van comparèixer ahir 
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FIRA PALLARS, T RRA DE CORDER 
TREMP 

Tremp té a punt la seva fira de 
primavera, centrada en el corder 
del Pallars i la ramaderia de l'oví 
El certamen gastronòmic del cap de setmana inclou la mostra 
de formatges d'ovella i un esmorzar de girella amb cap i pota 
Aquest cap de setmana, dies 7 i 
8 de maig, tindrà lloc a Tremp, la 
capital del Jussà la Fira Pallars Te
rra de Corder, un esdeveniment 
gastronòmic que vol posar en va
lor la carn de corder i reivindicar 
el paper essencial de la ramade
ria extensiva a l'economia de la 
comarca. 

l'edició arrencarà el matí de 
dissabte amb una de les princi
pals novetats de la fira: un es
morzar de girella amb cap i pota 
que cuinarà el xef Sergi de Meià 
acompanyat d'altres cuiners 
t rempolins. l'acte comptarà tam
bé amb la participació de pro
fessionals dels sectors vinculats 
a l'oví: el ramader i el càrnic, així 
com amb l'ambaixadora de l'edi-

ció, l'actriu catalana i presentado
ra de Catalunya Experience, Iva na 
Miño. 

Durant la jornada de dissabte, 
els visitants descobriran al mer
cat firal, a la Rambla de Dr. Pear
son, una bona exposició de pro
ductes agroalimentaris i artesans, 
així com la primera Mostra de 
Formatges d'Ovella dels Pirineus, 
una de les novetats d'enguany. 

A més, podran gaudir d'un 
programa d'activitats divers i per 
a públics de totes les edats, amb 
propostes de tallers, cercaviles i 
jocs, entre altres. 

Al vespre, amb l'associació de 
professionals de l'àmbit turístic 
(APAT), es recupera la PALLARS 
FOOD FEST, que comptarà amb la 

participació de 20 restauradors i 
productors de la comarca. El pú
blic podrà. escollir ·entre moltes 
tapes que es podran acompanyar 
amb els diferents vins i cerveses 
del Pallars. En aquesta ocasió, 
l'esdeveniment tindrà música en 
directe a càrrec del grup amb 
arrels trempolines The Groov&
Sounds. 

La jornada de diumenge tindrà 
com a activitat central el 7è dinar 
popular Pallars Terra de Corder, 
durant el qual està previst cou
re més de 30 corders. Durant el 
dia també hi ha previstes les ac
tivitats de la Sa Trobada de Vehi
cles Clàssics i la projecció del do
cumental "El no a l'ós" de Prod. 
LeChamps. 

El punt final a la convocatòria 
el posarà el ball de tarda a la plaça 
Catalunya, coorganitzat amb els 
Amics del Ball de Tremp. 

Des de l'any 2015, l'Ajunta
ment de Tremp a través del seu 

programa Al teu gust, aliments 
del Pallars desenvolupa un pro
jecte de preservació, revaloritza
ció i dinamització d'aquest sector 
i d'altres vinculats a corder (la car
nisseria i la restauració). 

FOTO: Aj. Tmnp El dinar popular tindrà lloc diumenge 
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divendres, 6 de maig 
17:30h PresentaciÓ del llibre 
Fugtu de la lluna plena, A. 
CASAMAJOR I D. GÓMEZ, a la 
B1blíoteca Pública Maria Barbal. 

21.30h El Projector "Quo 
Vadis A1da", de Jasmila Zbanic, 
organitza Amics del Cinema 
de Tremp Mostremp. A l'Espai 
Cultural La Lira. 

dissabte, 7 de maig 
09.00 a 10.30h Esmonar de 
girella amb cap i pota, amb el 
xef Serg1 de Meià i restauradors 
del Pallars. A la rambla de Dr. 
Pearson, creuament amb el 
passerg del Pare Manyanet. 
Venda de tiquets a www. 
entrapolls.com Preu: 5€ 

L'esmorzar comptarà amb la 
participació de professionals 
dels sectors ramader, carnisser 
i de la restauració i en acabar es 
farà la fotografia commemorativa 
de l'edició. 

10.30h Fotografia 
commemorativa de l'ed1ció i 
inauguració de la Fira a càrrec de 
l'actriu lvana Miño, ambaixadora 
d'aquesta edició. 

A partir de les 10.30h i tot el dia, 
a la Rambla Dr. Pearson: 

- Venda de girelles. A la Carpa 
Girella. 

-Animació amb els marrans de 
la Colla de D1ables Lo Peirot de 
Tremp. 

-Prova Pilot del Punt Lila. 
Punt informatiu de prevenció, 
informació i assessorament 
contra les violències sexistes. 

10.30 a 12.00h Cabaret Pagès 

FOTO: Aj. Tremp 1 La capital del Jussà promociona la carn de corder 

amb Esperanceta. Trencant amb 
els micromasclismes. A la rambla 
de Dr. Pearson 

11.30h Taller de fer matons amb 
Formatgeria Vilavella. A la carpa 
del C. Barcelona. 

11.00 a 14.00h Ràdio Tremp en 
directe. Programa especial Fira 
Pallars Terra de Corder. Des de la 
Rbla. de Dr. Pearson. 

12.00h Cercavila amb els 
Gegants acompanyats del grup 
de grallers. Sortida de la Rbla. de 
Dr. Pearson. 

13.00h Tast guiat de formatges 
d'ovella del Pirineu acompanyat 
de vins i cerveses del Pallars, a 
càrrec d'Enric Canut. A la carpa 
de la Pl. de Catalunya. Inscripció 
prèvia a www.entrapolis.com 
Preu: 3€ 

17.00 a 20.00h Escape room 
de carrer "El tresor del pastor". 
Sessions d'aproximadament 45 
minuts. Inscripcions a https:l I 
www.entrapolis.com Gratuït. 

Activitat per a tots els públics, 
recomanada per a famílies i 
colles d'entre S i 6 persones com 
a màxim. 

17.00 a 19.00h Dones creadores, 
dones creatives. Activitats 
manuals per a xics i no tant xics. 
Al c. Barcelona amb la Rbla. Dr. 
Pearson. 

-Taller d'enfeltrar sabons, a 
càrrec d'Akarona 

-Taller de polseres de macramé, 
a càrrec de Beth Orero 

18.00h Demostració de treball 
amb cuir, a càrrec de La Gavina. 
Al c. Barcelona amb la Rbla. Dr. 

La 
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Pearson. 

19.30h "la transhumància de 
l'infern" amb la Colla de Diables 
Lo Peirot, sortida de la Pl. de la 
Creu. 

ZO.OOh Obertura de la Pallars 
Food Fest amb l'acompanyament 
de The Groov'&Sounds (duo) 
en directe. A la Carpa de la 
Diputació (Pl. Catalunya) 

Vine a tastar les tapes que han 
elaborat diversos restaurants 
del Pallars Jussà per celebrar la 
primavera i acompanya-les dels 
vins i cerveses kmO. 

Veniu a veure les fotografies 
gegants de FotoFotos Associació 
Fotogràfica del Pallars en aquest 
espai. 

22.30h Concert de The 
Groov'&Sounds (trio). A la Carpa 
de la Diputació (Pl. Catalunya) 

diumenge, 8 de maig 
11.30h Exhibició i taller 
"Casteller per un dia" amb la 
colla Malfargats de Pallars. A la 
Pl. de Catalunya. 

12.00h Projecció i debat del 
documental "El no a l'ós", de 
Prod. leChamps. Espai Cultural 
La Lira. 

14.00h Dinar popular . Preu del 
menú: 12 euros I Menú infantil: 
S euros (fins a 10 anys) 

Amanida de l'horta amb 
formatges d'ovella 

Corder al burduntzi 

Mousse de form;tge amb 
cruixent i fruits del bosc 

Pa, aigua i vi 

Els tiquets del dinar poden 

adquirir-se electrònicament a 
www.entrapolis.com i a diferents 
carnisseries de la comarca 
a partir delll d'abril i fins a 
exhaurir-se. 

És possible adaptar el menú 
a restriccions alimentàries, 
al·lèrgies i intoleràncies. 
Contactar amb l'organització a 
alteugust@tremp.cat 

17.00h Ball de tarda amb Cocktail 
Elegant. Amb la col·laboració 
dels Amics del Ball. A la Carpa de 
la Diputació (Pl. Catalunya) 

I a més: 

-Tirada al plat al Camp de Tir 
Serrat de la Perdiu, a càrrec de 
l'Associació de Caçadors Montsec 
de Tremp. Dissabte a les 9:00h. 
Hi pot participar tothom 
que tingui permís d'armes i 
assegurança. 

- 8a Trobada de Vehicles Clàssics, 
dissabte i diumenge (Consulteu 
programa a part) 

durant el mes de maig 
-Tasta els Paquitos de corder als 
establiments participants. 

- "Ramats del Pallars", exJ.tvSició 
de fotografies de Jordi Peró, a 
Casa Montoliu 1903 

-Joc d'aparadors "De ramats, 
pastors i cabaneres", descobreix 
les botigues participants i 
troba-hi el corder amagat. Més 
informació a la butlleta del 
joc. De 1'1 allS de maig. Premi 
patrocinat per Beep Tremp. 

Per a més informació: 

http:l lwww.ajuntamentdetremp. 
cat I www.alteugust.coml 
pallarsterradecorder 

Esmorzar de cop i pota amb 
girella. 

Mercat firal gastronòmic i 
artesanal 
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Mostro de fo~motges d'ovella · ~ 
dels Pirineus · · ~ 4 

Dinar popular Pallars TerrçJ de 
Corder 

~ 
~ 

"·; ., 
-.~ 

l 
·1 



_3_6_C_U_l_TU_R __ I _DI_VE_N_DR_ES_6_D_E _MA_IG_D_E_20_2_2 ____ L_a_iijlañana 
Concert a l~uditori 
dels saxofonistes 
Jerry Bergonzy i 
Perico Sambeat 
L'Auditori Enric Granados aco
llirà aquest diumenge {19.00 
hores) el concert del Jerry Ber
gonzy Organ Quartet, liderat 
pel llegendari saxofonista esta
tunidenc, que ha participat en 
gravacions amb artistes com 
Miles Davis. En aquesta ocasió 
oferirà la seva versió més rít
mica acompanyant el seu saxo 
tenor amb Renatto Chicco a 
l'orgue Hammond, Andrea Mi
chelutti a la bateria i la partici
pació especial del saxofonista 
valencià Perico Sambeat amb 
el saxo alt. 

ova publicació al 
Pallars Jussà sobre 
les llindes que hi 
ha a la comarca 

L'Epicentre de Tremp acull dis
sabte {19.30 hores) la presenta
ció del llibre Llindes del Pallars 
Jussà, de Jordi Mir i Montserrat 
Santamaria, i editat per Gar
sineu Edicions. Les llindes són 
pedres treballades artística
ment i situades a les claus de 
volta de moltes cases antigues. 

Maite Alarcón 
presenta a la 
Caselles la seva 
primera novel·la 
La llibreria Caselles de Lleida 
acull aquesta tarda {19.00 ho
res) la presentació de La doble 
articulació del silenci, la prime
ra novel·la de l'escriptora i pro
fessora lleidatana Mafte Alar
cón, que narra una història de 
superació ambientada entre 
Vic i Barcelona. 

Les polítiques migratòries, a 
debat al 'Dret al cinema' amb 
el cofundador d'Open Arms 
El cicle, que oferirà quatre sessions més, projecta 
'Mediterraneo' i celebra un col·loqui posterior 
L'Auditori del Centre de 
Cultures, al campus de 
Cappont de la Udl, va 
acollir ahir la primera sessió 
del cicle 'Dret al cinema', 
dedicat en aquesta segona 
edició a 'Individu i sistema'. 

Lleida 
REDACCIÓ 

La primera projecció del cicle, or
ganitzat per la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme de la Univer
sitat de Lleida (UdL) i el Col·legi 
de l'Advocacia de Lleida, amb la 
col-laboració del diari LA MAÑA
NA va ser la pel·lícula Medite
rróneo, que es basa en la història 
del socorrista de Badalona Òscar 
Camps, fundador de I'ONG Open 
Arms. La taula rodona tenia pre
vista la seva presència com un 
dels ponents però, finalment, no 
va poder assistir, ja que es troba 
a Romania ajudant en la crisi dels 
refugiats provocada per la guerra 
a Ucraïna. FOTO: Col·legi Advoca.ts Ueida / Presentació al campus de Cappont del cicle amb alguns dels ponents d'ahir 

Així, en el debat posterior, en 
què es va parlar les vulneracions 
de drets de les polítiques de fron
teres i migratòries, van participar 
el cofundador d'Open Arms, Ge
rard Canals, que va intervenir per 
videoconferència; l'advocat de 
l'entitat, Eduard Aguayo; Núria 
Camps, professora de Dret Inter
nacional Públic i coordinadora de 

Compromís Social, Igualtat i Coo
peració de la UdL; i Javier Lanzos, 
magistrat de l'Audiència Provin
cial de Barcelona. 

El cicle, que aborda diferents 
temàtiques relacionades amb 
l'àmbit jurídic, continuarà el dia 
12 amb una sessió que se cen
trarà en l'eutanàsia. Serà a par-

tir de la projecció de 8/ackbird, 
protagonitzada per una dona -
Susan Sarandon- que pateix es
clerosi lateral arriiotròfica. Joan 
Viñas, metge i exrector de la UdL, 
i representants de l'Associació pel 
dret a morir dignament, seran els 
ponents. El 26 de maig es parlarà 
dels drets i la protecció d'infants 

Per les Festes de Maig, ves de festa de manera segura 

AMPLIACIÓ DE LÍNIES I HORARIS NOCTURNS 
D'AUTOBUSOS I TARGETA BUS GRATUÏTA 

Si tens entre 14 i 30 ANYS, et regalem una 
targeta amb viatges il·limitats amb totes les 
línies de bus urbà. del& al n de maig. 

Recull la targeta a: 

- UeidaJove (la Palma, 6-10) fins al6 de maig 

- Punt d'informació Nits O. dissabte 7 o dimarts 
10, a partir de les 20 h. 

Trobaràs tota la informació d'horaris i recorreguts adaptats a la Festa Major al web bit.ly/3w18ZWK 

i joves a través del documental 
Courtroom 3H. La sessió del 2 de 
juny estarà dedicada a la persecu
ció d'idees polítiques i a la corrup
ció política amb la pel·lícula La 
tapaderq, de 1976. Finalment, el 
9 de juny es tancarà el cicle amb 
Gir/ que narra la història d'una jo
ve transgènere. 

UEIDA 

LA ""llllA 

• Ajuntament de Ueida 
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