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La medicina rural és un servei essencial per atendre, sobretot, la gent gran, però la falta de sanitaris ha 
obligat Salut a transformar-la. Amb tot, garanteix que els 150 consultoris de Lleida continuaran oberts, però 
l’atenció ha de ser més proactiva i incorpora nutricionistes i fisioterapeutes per donar un millor servei.

Salut reformula la medicina rural,  
però manté els 150 consultoris a Lleida
La falta de metges obliga a fer una atenció proactiva i incorporar altres experts

sanitat atenció primària

m. marquèS / j. martí
❘ lleiDa ❘ El departament de Salut 
garanteix que els 150 consulto-
ris en els municipis de la regió 
sanitària de Lleida continuaran 
oberts malgrat la falta de met-
ges i infermeres. Per això, Salut 
s’ha vist obligat a transformar 
l’atenció rural per descarregar 
treball a aquests sanitaris amb 
la incorporació de nous profes-
sionals, com dietistes-nutricio-
nistes o referents de benestar 
emocional, amb la prescripció 
infermera que treu feina al fa-
cultatiu i acudint al pacient quan 
ho necessiti.

“El model de fa 25 anys en 
el qual hi ha un metge a cada 
poble ens l’hem de treure del 
cap i cal evolucionar”, va afir-
mar la directora de l’Atenció 
Primària de Lleida, Pilar Va-
qué. Va explicar que en entorns 
rurals gran part de la demanda 
està ocasionada per patologies 
cròniques que necessiten cert 
nombre de visites i proves. Per 
aquest motiu, Vaqué va dir que 
“aquestes atencions estan proto-
col·litzades i hem de ser capaços 
de programar i atendre de forma 
proactiva i avançar-nos sense 
que sigui l’usuari qui programi 
una visita”. Durant la pandèmia 
de la Covid-19, es van haver de 
tancar alguns consultoris, però 
va assegurar que tots tornen a 
estar oberts i que no hi ha in-
tenció de reduir-ne el número. 
També va dir que a més de fer 
una atenció proactiva i domi-
ciliària, és necessari modificar 
horaris i implicar altres profes-
sionals d’altres CAP que tinguin 
disponibilitat. 

En aquest sentit, hi ha metges 
que cobreixen diversos consul-
toris segons la necessitat de cada 
municipi. Per exemple, l’assis-
tència a les Garrigues es presta 
des dels CAP de les Borges i de 
la Granadella. A les Borges hi 
ha un total de 13 professionals 
que cobreixen 15 consultoris, 
a més del CAP, i a la Granade-
lla hi ha tres professionals (està 
previst que ben aviat s’incorpori 
el quart) que atenen set con-
sultoris, a més de l’ambulatori. 
D’aquests consultoris, 13 estan 
oberts de dilluns a divendres i 
la resta entre dos i quatre dies 
a la setmana en funció de les 
necessitats.

Pilar Vaqué va explicar que 
un metge d’un CAP de Lleida 
pot tenir una quota de fins a 
1.500 pacients, mentre que un 
metge rural, menys de la mei-
tat (600).
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Meritxell Batlle
arbeca

Marisa Riart
tremp

Arantxa Morales
torrebesses i sarroca De lleiDa

«Cal invertir en 
tecnologia i 
infraestructures»

«El millor del 
treball és que  
és molt agraït»

«Els consultoris 
són un servei 
essencial»

n “Abans em desplaçava 
a tres pobles i ara estic so-
lament a Arbeca. En con-
sultoris petits el sistema 
informàtic o la connexió a 
internet és complicat, però 
els equipaments bàsics hi 
són tots. Mai no aniria a un 
CAP gran, ja que m’agrada el 
tracte familiar amb el paci-
ent. No em sento sola perquè 
sempre tens una infermera 

n “Al CAP de Tremp som 
dos metges els encarregats 
de tota la comarca. Porto 
disset anys en aquest CAP 
i quan vaig començar anava 
cada dia a un poble diferent, 
però s’han anat despoblant”, 
lamenta Riart. “Molta gent 
gran se n’ha anat a viure a 
Tremp, ha mort o han hagut 
d’anar a la residència. Ara hi 
vaig un dia a la setmana i faig 

n Arantxa Morales pas-
sa consulta cada dia a Tor-
rebesses i Sarroca de Llei-
da, mig matí en cada un. Fa 
temps que havia demanat de 
ser traslladada “perquè feia 
20 anys que estava al CAP 
d’Alcarràs, amb molta pres-
sió assistencial i em venia de 
gust poder exercir una me-
dicina més familiar i d’aten-
ció a domicili”. “He fet més 

➜

i si tinc dubtes ho consulto 
amb els meus companys del 
CAP de les Borges”, a més, 
“hem avançat molt amb la 
consulta telemàtica”. El per-
fil de pacient que atén “és el 
d’una persona més gran de 
65 anys amb problemes de 
salut o gent jove amb una 
patologia aguda”. Creu que 
si falten vocacions per de-
dicar-se a la medicina rural 
“és per l’inconvenient dels 
desplaçaments. Cal buscar 
fórmules per atreure profes-
sionals i que les administraci-
ons millorin les infraestruc-
tures, la informàtica o que 
hi hagi climatització, però 
no crec que els consultoris 
desapareguin”.

dos o tres pobles. Quan vaig 
començar a treballar feia vuit 
pobles, però ara només en 
queden tres amb consultori”, 
assenyala. “Mentre hi hagi 
gent gran que ho necessiti 
cal continuar anant als nu-
clis petits, és un servei que 
cal mantenir. Amb la gent 
jove és diferent perquè fas 
més consultes online o per 
telèfon. El problema és que 
no arriben metges nous. Jo 
soc de les joves i tinc gairebé 
cinquanta anys. Ara es jubi-
larà una metge i d’aquí a dos 
anys, tres o quatre alhora, si 
no hi ha relleu no sé què fa-
rem. Una de les millors coses 
és que aquesta és una tasca 
superagraïda.”

domicilis aquí que en tota 
la meua etapa a Alcarràs, ja 
que hi ha molta gent gran que 
és dependent.” No obstant, 
afegeix Arantxa Morales 
que ajuntaments com el de 
Torrebesses intenten poten-
ciar que la gent jove es que-
di al poble, i considera que 
l’atenció mèdica també pot 
adaptar-se a les necessitats 
d’aquest col·lectiu. Assegura 
que es van introduint nous 
serveis, com els electrocar-
diogrames o les espirome-
tries. “Els nous professionals 
prefereixen ser en un lloc on 
hi hagi companys, per tenir  
més recolzament, però els 
consultoris són un servei 
essencial”.
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Ciuró reivindica             
la figura dels  
jutjats de pau

justícia

❘ montblanc ❘ La consellera 
de Justícia, Lourdes Ciuró, 
va insistir ahir, en un acte a 
Montblanc, que el Govern 
plantarà cara a la llei que 
busca suprimir la figura dels 
jutges de pau, al considerar 
que són imprescindibles, i va 
instar la ministra de Justícia 
a “repensar” la mesura. A les 
comarques lleidatanes hi ha 
224 jutjats de pau.

La mare de Hasél 
nega l’acusació      
pels aldarulls

jutjats

❘ lleiDa ❘ La mare de Pablo Ha-
sél, Paloma Duró, va decla-
rar ahir al Jutjat d’Instrucció 
1 de Lleida com a investigada 
pels aldarulls del 17 de febrer 
del 2021 arran de les protes-
tes per la detenció i empre-
sonament del raper. Duró, 
investigada juntament amb 
setze persones més per de-
sordres públics, va dir que va 
participar de forma pacífica 
en la manifestació.

Moment de la batuda a Almacelles el maig del 2020.

twitter

redAcció
❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Urbana va 
detenir dijous a la nit un jove de 
25 anys per tràfic de drogues i 
intentar agredir un agent du-
rant una persecució al barri 
de la Mariola. Els fets van te-
nir lloc a les 22.30 hores, quan 
una patrulla va observar dos 
joves asseguts a la terrassa d’un 
bar del carrer Germans Izqui-
erdo mentre es preparaven un 
cigarro tipus porro amb una 
bosseta, presumptament de ma-
rihuana, a sobre de la taula. Els 
urbans van reconèixer un dels 
joves, ja que havia estat impli-
cat en diverses actuacions per 
salut pública. Quan aquest es 
va adonar de la presència po-
licial, va agafar la bosseta amb 
la marihuana i va fugir corrent 
cap al carrer Mariola. Durant 
la persecució, els agents van 
veure com l’individu tirava al-
guna cosa darrere d’un vehicle 
fins que van poder aturar-lo al 
carrer Saturn. El jove va mos-
trar una actitud desafiadora i 
molt agressiva cap als agents 

Intenta agredir un urbà al ser 
sorprès amb droga a la Mariola
El jove, de 25 anys, va tirar a terra tres embolcalls amb cocaïna durant la persecució

successos estupefaents

i va intentar clavar un cop de 
puny a un d’ells. Finalment, el 
van reduir malgrat oferir molta 
resistència. Els agents van po-
der comprovar que el que havia 
tirat a terra mentre fugia eren 
tres embolcalls que contenien 
cocaïna. 

Així mateix, ahir a la tarda 

la Urbana va arrestar a Baró 
de Maials un altre home per un 
delicte contra la salut pública. 
L’acusat tenia vigent, a més, una 
ordre judicial de detenció. Entre 
la tarda i dijous a la matinada 
es van aixecar quatre actes per 
possessió de marihuana en di-
ferents carrers de Lleida.

A judici onze 
acusats de                 
tràfic de cocaïna  
al Segrià
■ L’Audiència de Lleida 
ha assenyalat per a la set-
mana vinent, els dies 18 
i 19 de maig, el judici a 
onze acusats de formar 
part d’una organització 
de tràfic de cocaïna i ma-
rihuana que operava des 
del Segrià i que va ser 
desarticulada entre el 
maig i el juny del 2020 en 
una macrobatuda porta-
va a terme per la Guàrdia 
Civil a Almacelles i altres 
localitats. Com ja va pu-
blicar SEGRE, la Fiscalia 
demana penes d’entre tres 
anys i onze anys de presó 
per als acusats per delic-
tes contra la salut pública i 
pertinença a organització 
crimininal.

Medalles per a cinquanta 
bombers lleidatans

interior emergències

redAcció
❘ barcelona ❘ El conseller d’Interi-
or, Joan Ignasi Elena, va presi-
dir ahir a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya l’entrega 
de les medalles d’honor i distin-
cions per serveis excepcionals 
als membres dels Bombers de 
la Generalitat dels anys 2020 
i 2021. 

En l’acte d’ahir van ser reco-
neguts mig centenar d’efectius 

dels parcs de Lleida, Alma-
celles, la Seu d’Urgell, Tàrrega, 
Mollerussa, Guissona, Artesa 
de Segre, Agramunt, Balaguer, 
Les, Vielha, les Borges, Llavor-
sí, la Pobla de Segur, Solsona, 
Tremp, Torà, Pinós i Coll de 
Nargó. Es van entregar meda-
lles pòstumes a bombers morts 
l’any passat, com Reyes Soriano, 
Jesús Badia, Jesús M. Rubinat i 
Fidel Sanz, de Torà, Pinós i les 

Fotografia de bombers lleidatans reconeguts ahir en un acte a l’institut de Seguretat Pública.

bombers

Borges. També a Emma Roca, 
de la Seu d’Urgell. Quant a les 
actuacions, destaquen les de 
cinc bombers de Balaguer que 
van rescatar un nen de 7 anys 

atrapat al posar la mà en un tub 
en una piscina; la d’un bomber 
de Mollerussa que va evitar un 
suïcidi; dos bombers de les Bor-
ges Blanques que van rescatar 

una persona que havia caigut al 
canal; un rescat d’una persona 
al canal de Balaguer, i una pare-
lla per salvar dos nens al canal 
Segarra-Garrigues.
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redacció
❘ lleiDa ❘ El consell comarcal 
del Segrià ha comprat dos 
edificis situats al carrer Jau-
me II de Lleida, a Cappont, 
on s’ubicaven les oficines 
de la Policia Nacional per 
a l’expedició de documents 
d’identitat, per 739.000 euros 
i preveu traslladar-hi els ser-
veis que impliquen atenció al 
ciutadà. L’equip de govern va 
informar ahir el ple d’aques-
ta operació. Es tracta d’un 
immoble de 1.577 metres 
quadrats, que era propietat 
de dos bancs i que acollirà 
departaments vinculats al 
SOC, a l’assistència social i 
a treballadors socials i tam-
bé a ensenyament, consum i 
joventut.

Les dependències del con-
sell se situen actualment en 
un edifici ubicat entre els jut-
jats i la plaça Sant Joan i uti-
litza sis de les set plantes de 
l’immoble. El consell mantin-
drà aquest equipament però 
redistribuirà el personal, que 
serà principalment el d’admi-
nistració i de serveis tècnics. 
El consell té ara 110 empleats 
i una vintena més del SOC, 
entre els que hi ha ara i els 
que preveu incorporar ben 
aviat.

El ple extraordinari va do-
nar llum verda a la indem-
nització a l’empresa Nord-
vert SL, que s’encarrega de 
la recollida d’escombraries 

domiciliària a 22 pobles de 
la comarca, després de la 
reclamació que va fer per 
al cobrament d’un període 
transitori de gestió de la cor-
responent al període dels tres 
últims mesos del 2018. Supo-
sa 136.167 euros dels quals 
queden pendents d’abonar 
33.000 a pagar entre aquests 
22 minicipis que apliquen la 
recollida d’escombraries por-
ta a porta.

el consell del Segrià 
inverteix 739.000 €  
en una nova seu

institucions operacions

■ En la sessió extraor-
dinària del consell es va 
aprovar també un conveni 
amb l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya per a 
la cessió d’ús d’un habi-
tatge de tres habitacions 
de titularitat pública ges-
tionada per l’Agència a 
Almacelles. 

La cessió d’ús és per un 
termini de quatre anys i 
té la finalitat d’allotjar de 
forma provisional dones 
víctimes de violència de 
gènere que esperen un pis 
i que fins ara eren allotja-
des en albergs i hotels. El 
president, David Masot, 
va assenyalar que la inten-
ció és donar-los comoditat 
i intimitat.

Pis per allotjar 
víctimes de 
violència masclista

Projecte Rius per al professorat de l’Urgell
❘ tàrrega ❘ El consell de l’Urgell ha posat en marxa una nova 
edició del Projecte Rius destinat al professorat d’ESO dels 
quatre centres de la comarca. Són l’INS Alfons Costafreda 
de Tàrrega, el CCP Vedruna de la capital, l’INS Manuel de 
Pedrolo i l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig.

Satisfacció per la integració tarifària del Pirineu
❘ la Seu ❘ Comissions Obreres (CCOO) de Lleida ha valorat 
positivament l’anunci de la directora de Territori i Mobilitat 
de la Generalitat i presidenta de l’ATM de Lleida, Mercè Rius, 
de la integració tarifària de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, 
Cerdanya, el Pallars Jussà i Sobirà i Aran al sistema tarifari 
de transport públic de Lleida.

Almacelles obre la VII Fira de la Il·lustració
❘ almacelleS ❘ Almacelles obre avui la VII Fira de la Il·lustració 
i III Fira Tasta’m, que se celebraran tot el cap de setmana. 
Comptarà amb uns 35 expositors que ocuparan un recinte 
firal de 5.000 metres quadrats. Inclou una trentena d’acti-
vitats i una caminada solidària amb sor Lucía Caram. La 
inagura el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

Milloren la xarxa d’aigua de boca de Tartareu
❘ leS aVellaNeS i SaNta liNYa ❘ L’ajuntament de les Avellanes i Santa 
Linya ha aprovat el projecte per a la millora de la xarxa de 
proveïment d’aigua de boca al nucli de Tartareu. La previsió 
és que les obres es licitin ben aviat.

Mala olor a l’aigua de boca en 
part de Juneda per una alga
Afecta el 25% del poble però segueix sent apta per beure || 
Inicien treballs per retirar-la i indaguen d’on procedeix

serveis bàsics

albert gonzález
❘ juNeDa ❘ Una alga als dipòsits 
municipals de Juneda expo-
sada a la calor dels últims 
dies provoca pudor a l’aigua 
de boca d’almenys una quar-
ta part de la població, segons 
van estimar fonts consistorials. 
Malgrat això, continua consi-
derant-se apta per al consum 
humà i el subministrament no 
s’ha interromput. 

Agbar, concessionària de 
l’aigua, va iniciar ahir treballs 
de neteja dels dipòsits i de tota 
la xarxa i preveu resoldre el 

problema a començaments de 
la setmana vinent. Fonts prò-
ximes al procés van detallar 
que les altes temperatures han 
diluït les algues i han generat 
geosmina, un compost orgà-
nic que desprèn una forta olor 
terrosa.

L’alcalde, Antoni Villas, va 
dir que “no hi ha precedents” 
d’aquest tipus d’incidència a 
Juneda i va expressar la confi-
ança que “no es repetirà”. 

Per la seua part, tècnics 
d’Agbar analitzen restes de 
l’alga per establir quina és i 

com ha aparegut. Proves ante-
riors, efectuades dijous passat, 
ja van corroborar que l’aigua, 
que procedeix del canal d’Ur-
gell, continuava sent potable.

Aquesta incidència a Juneda 
arriba després que la setma-
na passada els 25 pobles de la 
Mancomunitat de les Garri-
gues en aquesta comarca i el 
Segrià es quedessin fins a sis di-
es sense poder consumir l’aigua 
de l’aixeta per beure ni cuinar 
al detectar-se una concentració 
excessiva de pesticides al pantà 
d’Utxesa.

albert goNzález

operaris treballaven ahir per retirar les algues en un dels dipòsits municipals de Juneda.

acn
❘  barceloNa ❘  La Generalitat 
avançarà el final de la con-
cessió de l’Eix Transversal a fi 
d’estalviar 800 milions d’euros 
en concepte de pagaments de 
peatges a l’ombra a la conces-
sionària Cedinsa durant els 
propers divuit anys. Aplicarà 
una clàusula del contracte que 
permet al Govern rescindir-lo 
de forma unilateral aquest any, 
pagant a l’empresa un preu de 
reversió de 450 milions d’eu-
ros. L’Executiu català preveu 
obtenir-los del fons de liquidi-
tat autonòmica o bé mitjançant 
un crèdit bancari.

Actualment la Generalitat 
de Catalunya paga a Cedinsa 
per cada vehicle que circula 
per l’Eix Transversal. Malgrat 
l’obligació d’indemnitzar la 
concessionària, el departa-
ment d’Economia estima que 

El Govern rescatarà la concessió 
de l’Eix per estalviar 800 milions

infraestructures finançament

imatge d’arxiu de l’eix transversal.

acN

finalitzar la concessió suposarà 
un estalvi net de 800 milions. 
La conselleria dona per fet que 
l’empresa recorrerà aquesta 
decisió. 

Així mateix, no descarta re-
visar la viabilitat de liquidar 
altres concessions, després que 
hagin finalitzat les de l’Estat a 
les autopistes AP-2 i AP-7.
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la jornada del cap de setmana

Futbol
primera divisió masc.

Espanyol-València ������������������� AVUI, 18�30
Athletic-Osasuna �������������������DEMÀ, 19�30
Atlètic-Sevilla ���������������������������DEMÀ, 19�30
Cadis-Real Madrid ����������������DEMÀ, 19�30
Celta-Elx ���������������������������������������DEMÀ, 19�30
Getafe-Barcelona ������������������DEMÀ, 19�30
Llevant-Alabès �������������������������DEMÀ, 19�30
Mallorca-Rayo ��������������������������DEMÀ, 19�30
Betis-Granada ��������������������������DEMÀ, 19�30
Vila-real-R� Societat �������������DEMÀ, 19�30

segona división masc.

R� Societat B-Mirandés �������������������� AHIR
Amorebieta-Osca �������������������� AVUI, 14�00
Burgos-Cartagena ������������������ AVUI, 16�00
Lugo-Fuenlabrada ������������������ AVUI, 16�00
Valladolid-Ponferradina ����� AVUI, 18�15
Leganés-Eibar ���������������������������� AVUI, 21�00
Alcorcón-Las Palmas ������������DEMÀ, 14�00
Mirandés-Eivissa ��������������������DEMÀ, 16�00
Sporting-Girona ���������������������DEMÀ, 16�00
Tenerife-Màlaga ���������������������DEMÀ, 21�00
Oviedo-Saragossa������������DILLUNS, 21�00

segona rFeF

LLEIDA-Numància
DEMÀ, 12�00

primera catalana masc.

SOLSONA-AT� LLEIDA
AVUI, 16�00

BORGES-TÀRREGA
AVUI, 17�00

MOLLERUSSA-Gavà
DEMÀ, 17�00

Viladecans-ALCARRÀS
DEMÀ, 17�00

preFerent aragonesa

Saragossa 2014-MEQUINENSA
AVUI, 16�45

Valdefierro-FRAGA
DEMÀ, 12�30

TAMARIT-Montecarlo
DEMÀ, 18�00

ascens a primera catalana

Alpicat-la Seu ����������������������������� AVUI, 17�30
Torrefarrera-Artesa Lleida � AVUI, 18�00
Balaguer-Artesa S� ����������������DEMÀ, 18�00

tercera catalana g.15

Soses-Almacelles ��������������������� AVUI, 17�00

Alcarràs B-Alcoletge �������������� AVUI, 19�00

Golmés-Alpicat B ��������������������� AVUI, 19�30

Castelldans-Rosselló ������������� AVUI, 12�00

Albagés-Torregrossa �����������DEMÀ, 17�00

Alguaire-Puigvertenc ���������DEMÀ, 18�00

Vva� Barca-Arbeca �����������������DEMÀ, 18�00

tercera catalana g.16

Torà-Vallfogona ������������������������ AVUI, 16�30

Oliana-La Fuliola ���������������������� AVUI, 17�00

Solsona B-Tremp ���������������������� AVUI, 18�00

Tornabous-Ivars ����������������������DEMÀ, 17�00

Vilanovenca-Bellcairenc ���DEMÀ, 17�00

Pobla-Vva� Aguda������������������DEMÀ, 17�00

Agramunt-Olímpic ���������������DEMÀ, 17�00

Ponts-Butsènit �������������������������DEMÀ, 17�00

quarta catalana

Magraners-Sant Guim ��������� AVUI, 17�00

Ribera d’Ondara-Rialp ��������� AVUI, 17�00

Borges B-Miralcamp ������������� AVUI, 19�15

Bell-lloc-Benavent ����������������DEMÀ, 12�00

Albesa-Tremp B�����������������������DEMÀ, 17�00

Coll de Nargó-Alfés ��������������DEMÀ, 17�00

Ponent-AEM ������������������������������DEMÀ, 18�00

segona divisió Fem.

Saragossa-AEM
DEMÀ, 12�00

primera catalana Fem.

PARDINYES B-Anoia
AVUI, 20�00

Cambrils-SOLSONA
DEMÀ, 12�00

Bàsquet
lliga acb

Breogán-Unicaja ���������������������� AVUI, 18�00
Baskonia-Joventut ������������������ AVUI, 20�45
Bilbao-Betis ��������������������������������� AVUI, 20�45
Gran Canària-R� Madrid ������ AVUI, 20�45
Manresa-Barcelona ���������������� AVUI, 20�45
Andorra-Tenerife���������������������� AVUI, 20�45
Obradoiro-València ��������������� AVUI, 20�45
Burgos-Fuenlabrada ������������� AVUI, 20�45
Múrcia-Saragossa �������������������� AVUI, 20�45

camp. espanya cadet Fem.
DEMÀ A TORREFARRERA

Hoquei patins
play-oFF oK lliga masc.

Reus-LLEIDA LLISTA
AVUI, 21�00

oK lliga Femenina

Palau Plegamans-VILA-SANA
AVUI, 20�00

Handbol
ascens a div. Honor plata

ASSOCIACIÓ-Onda
AVUI, 20�30

ASSOCIACIÓ-Villaverde
DEMÀ, 12�00

Motociclisme
moto gp

GP DE FRANÇA
AVUI I DEMÀ

Empresaris d’Aragó, 
amb els Jocs Olímpics
Es reuniran demà juntament amb alcaldes del Pirineu amb 
el Govern aragonès || Intent per salvar la candidatura

olimpisme jjoo 2030

redacció/agèncieS
❘ SARAGOSSA ❘ El Govern d’Ara-
gó ha citat demà, a les 10.00, 
alcaldes i empresaris turístics 
del Pirineu per intentar cons-
tituir un front comú en la de-
fensa d’una postura unificada 
en la cursa olímpica, segons va 
publicar Heraldo de Aragón. 
Té previst posar a sobre de la 
taula l’última proposta del Co-
mitè Olímpic Espanyol (COE). 
Si és la que contempla que For-
migal i Candanchú es repartei-
xin l’esquí de fons i el biatló, 
amb una prova de freestyle a 
Cerler i cedint el patinatge ar-
tístic a Barcelona, l’Executiu 
aragonès s’hi posicionarà en 
contra. Presentarà llavors una 
contraproposta en què pretén 
repartir per gèneres l’esquí al-
pí i que el patinatge artístic es 
quedi a Saragossa.

Cada dia, amb discreció
El president d’Aragó, Javier 

Lambán, va assegurar ahir que 
es mantenen converses “cada 
dia” i “amb discreció” de cara 
a assolir un acord per presentar 
una candidatura amb els go-
verns d’Espanya i Catalunya i 
va afegir que estaran “asseguts 
a la taula fins al final”.

Lambán va esgrimir que 
quan es volen aconseguir 
acords la conversa es manté 
“sense donar tres quarts al 
pregoner” i per això no li ha 
agradat “gens” que s’hagi “fil-
trat als mitjans de comunica-
ció” l’esmentada reunió que 
mantindrà demà el conseller 

d’Educació, Cultura i Esport 
del govern autonòmic, Felipe 
Faci, amb representants del 
Pirineu per actualitzar la in-
formació amb alcaldes i em-
presaris. “On no hi ha guany, 
pèrdua segura”, va assenyalar 

Lambán, que va explicar que 
l’última proposta del COE su-
posa passar de l’estació aranesa 
de Baqueira Beret a l’aragonesa 
de Cerler dos de les 24 proves 
que s’havien de celebrar en la 
primera.

el detall

el president del cOe, alejandro Blanco.

COE

n El Comitè Olímpic Inter-
nacional preveu anunciar 
la seua elecció entre el pri-
mer i el segon trimestre de 
l’any 2023, i no descarta 
triar les seus de les edicions 
de 2030 i 2034 alhora. 

Per això el president del 
Comitè Olímpic Espanyol, 

Alejandro Blanco, ha fixat 
divendres vinent dia 20 de 
maig com a data límit per 
desbloquejar l’acord, des-
prés que alguns membres 
del COI admetessin que 
les disputes internes havi-
en “restat credibilitat” al 
projecte.

El dia 20, data límit per a  
un acord, i l’elecció el 2023

agèncieS
❘ POTENzA ❘ La setena etapa del 
Giro d’Itàlia, disputada ahir 
entre Diamant i Potenza, la 
primera de muntanya sobre 
un recorregut de 196 quilò-
metres, se la va adjudicar el 
neerlandès Koen Bouwman 
(Jumbo), que va trobar premi 
al seu atreviment al coman-
dar una llarguíssima fuga, 
mentre que l’espanyol Juan 
Pedro López (Trek-Segafre-
do) manté la maglia rosa.

La primera jornada de 
muntanya a t ravés dels 
Apenins lucans, travessant 
les muntanyes de Calàbria i 
Basilicata, va posar a prova 
el gran grup després de dos 
etapes sense gaire dificultat 
que es van resoldre amb sen-
gles arribades a l’esprint. Al 
llarg del recorregut els ciclis-
tes van haver de fer front a 
les ascensions al Passo Colla 
(2a), el mont Sirino (1a), que 
tornava al Giro després de 
23 anys, el mont Scuro (2a) i 
La Sellata (3a). 

Des del principi van co-
mençar els moviments per 
aconseguir impulsar alguna 
fuga. El primer a intentar-ho 
va ser el neerlandès Mathieu 
Van der Poel (Alpecin Fenix), 
però va ser neutralitzat, igual 
com li va passar després a 
Wout Poels (Bahrain Victo-
rious), que va arribar a estar 
en solitari deu quilòmetres. 
L’equatorià Richard Carapaz 
(INEOS) va intentar sacse-
jar la carrera amb altres ci-
clistes, però els seus intents 
van quedar frustrats davant 
l’empenta que va demostrar 
l’equip Jumbo, que va col·lo-

car dos corredors en la fuga 
que sí que es va consolidar i 
que van formar l’italià Da-
vide Formolo i els neerlan-
desos Tom Dumoulin, Koen 
Bouwman i Bauke Mollema. 
Els quatre escapats van saber 
patir per arribar a Potenza. 
Als últims 350 metres, amb 
un repetjó del 13% de pen-
dent, el que més confiança va 
demostrar va ser Bouwman, 
que va deixar enrere els seus 
rivals. La resta van arribar a 
meta a 2:59, amb Alejandro 
Valverde (Movistar) com el 
primer espanyol, que va aca-
bar novè, davant de Carapaz.

Bouwman venç en 
la primera etapa 
de muntanya

ciclisme giro d’itàlia

claSSiFicaciOnS

7a etapa

1� K� Bouwman (Jumbo)5h12�30

2� B� Mollema (Trek) a 2”

3� D� Formolo (Emirates) m�t�

4� T� Dumoulin (Jumbo) a 19”

5� D� Villella (Cofidis) a 2’25”
general

1� J�P� LÓPEz (Trek) 28h39�05

2� L� Kämna (Bora) a 38”

3� R� Taaramäe (Interm�) a 58”

4� S� Yates (BikeExchange)a 1’42”

5� M� Vansevenant (Quick) a 1’47

lópez aguanta
La victòria d’etapa del 
neerlandès no impedeix 
a Juanpe López mantenir 
la maglia rosa

17033
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