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El president Aragonès afirma 
que "si el territori no ho vol, 
no hi haurà Jocs Olímpics" 
Respon així a les dures crítiques de la CUP i dels 
Comuns al ple, contraris a celebrar ·el certamen 
Lleida · 
EFE 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, va assegurar ahir 
que no hi haurà candidatura Pi
rineus-Barcelona als Jocs Olím
pics d'Hivern el 2030 si les comar
ques catalanes que participaran 
a la consulta ciutadana sobre 
aquesta qüestió mostren el seu 
rebuig al projecte. 

A la sessió de control al ple del 
Parlament, Aragonès va haver 
d'enfrontar-se a dures crítiques 
dels comuns i de la CUP, contrà
ries a la celebració d'aquests Jocs, 
però també a les de Ciutadans, 
que tot i ser favorable, considera 
que la candidatura s'ha de fer de 
la mà de l'Aragó. 

I és que la intenció de Catalu
nya de liderar en solitari una can
didatura als Jocs Olímpics d'Hi
vern, oberta a "col·laboracions" 
amb altres territoris només per 
a algunes disciplines, xoca amb 
la voluntat del Comitè Olímpic 
Espanyol i d'Aragó d'un projecte 

conjunt i peu d'igualtat entre les 
dues comunitats. Precisament 
aquest divendres, a Balaguer, 
Aragonès té previst reunir-se 
amb el president d'Aragó, Javier 

· Lambim, en una trobada en què 
abordaran, entre altres punts, 
l'espinosa qüestió dels Jocs d'Hi
vern, amb posicions divergents 
entre tots dos executius. 

Aragonès, que va recordar que 
fa anys que no produïa una troba
da entre els presidents d'aques
tes dues regions veïnes, va con
firmar que en aquesta reunió es 
tractaran "molts temes", com els 
fons europeus, "controvèrsies im
portants" dels darrers anys entre 
totes dues comunitats i, és clar, 
els Jocs Olímpics. 

Però el líder de Cs al Parla
ment, Carlos Carrizosa, va acusar 
el Govern de "resistir-se a pre
sentar una candidatura dempeus 
d'igualtat", llançant un "missatge 
de supèrbia, de nacionalisme i de 
menyspreu a la resta de comuni
tats" i en especial a Aragó, "prin-
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lnstal·len plaques solars als 
equipaments de la Granadella 
L'Ajuntament de la Granadella ha 
iniciat la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques d'autoconsum en 
equipaments municipa ls. El pro
jecte consisteix en l'execució de 

tres instal·lacions de fotovoltaica 
en tres edificis de titularitat mu
nicipal. La modalitat prevista és la 
d'autoconsum compartit per sub
ministrar electricitat renovable. 
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ci pal soci comercial de les empre
ses catalanes i amb llaços històrics 
i sentimentals" amb Catalunya. 
"Deixeu-vos de mesquineses lo
calistes i reconduïu les relacions 
per a _uns Jocs importants per a 
Catalunya", va dir el cap de files 
de Ciutadans. Aragonès va evi-
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tar parlar sobre una possible o 
no candidatura conjunta i es va 
limitar a exposar quina és la pro
posta que defensa Catalunya per 
a uns Jocs que, va dir, han d'estar 
basats en la "sostenibilitat" i en la 
consulta ciutadana a la vegueria 
de l'Alt Pirineu i Aran. 

La Segarra insereix qpatre 
persones al món laboral a 
través del Consell Comarcal 
El Programa Treball i Formació, 

-· exècútarper 1'àrea de Pr'cfmo-·- . - - - - Arn D-el -
ció Econòmica del Consell Co-
mareal de la Segarra, ha inserit 
4 persones. Les quatre persones 
s'han contractat dins del progra
ma Treball i Formació, finançat 
pel SOC, dins de les línies Dona 

programa 
Treball i 

Formació 
i Majors de 45 anys. • 

El Programa Treball i Forma
ció té per objectiu la mil lora de · 
l'ocupabilitat de persones amb 
dificultats per accedir a una fei
na mitjançant, per un banda, la 
contractació laboral durant un 
període d'entre 6 i 12 mesos per 
dur a terme actuacions d'uti
litat pública i d'interès social i, 
per l'altra, la rea lització de de
terminades hores de formació 
que permetin augmentar tant 

els seus recursos acadèmics 
com professionals, dotant a les 
persones usuàries d'eines que 
els permetin executar adequa
dament les tasques per les que 
se' ls contractarà. Dins· les con
tractacions realitzades gràcies al 
programa, una persona realitza
rà suport al Punt Òmnia, ajudant 
en temes de bretxa digital a les 
persones que ho necessitin. 

Al picat aprova 
el projecte de 
cobrir les pistes 
de pàdel 
La Junta de Govern de l'Ajun
tament d'Aipicat ha aprovat 
inicialment el projecte de co
briment de les pistes de pàdel. 
La iniciativa és el resultat de 
la campanya de pressupostos 
participatius rea litzada l'any 
2021 per l'Ajuntament, en la 
qual aquesta va ser la propos
ta guanyadora amb un 14,61% 
dels vots emesos. El pressupost 
de l'obra és de 148.000 euros 
que es finançaran amb recur
sos propis. La coberta projec
tada serà una ampliació natu
ral de la ja existent al Parc del 
Graó, i seguirà la mateixa es
tructura constructiva. 

El consistori inicia 
la segona fase de 
millores del Palai 
de Gèu de Vielha 
L'Ajuntament de Vielha e Mi
jaran ha iniciat la segona fase 
dels treballs corresponents a la 
millor de l'estructura del Pa laí 
de Gèu. Aquests t reballs com
porte'n el sanejament de les bi
gues de la primera planta de la 
infraestructura. En primer lloc, 
s'ha començat amb l'àrea de 
les piscines, i una vegada fina
litzada aquesta intervenció, es 
començarà amb l'àrea de la pis
ta de gel. 

Almacelles en comú 
presenta propostes 
sobre l'IBI_ i energia 
ab pressupostos 
El grup municipal d'Almacelles 
en Comú ha presentat propos
tes al projècte de pressupostos. 
Les propostes_ van .encamina _a ____ _ 
fer extensives les bonificacions 
sobre l' IBI i a endegar una línia 
estratègica global per a la nova 
regidoria d'Energia. 

Torrebesses i la 
Granadella fusionen 
les cooperatives 
L'assemblea de socis de Tor
rebesses va aprovar per unani
mitat la fusió amb la cooperati
va de la Granadella, el dimarts 
25 de gener. Aquesta fusió per
metrà sol·licitar al Acció Climà
tica l'ajut per al foment de la 
millora de la competitivitat de 
les cooperatives. 
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Una· exposició dona a conèixer la 
trajectòria· dels divuit pallaresos 
deportats a camps de concentració. 
Tremp 
ACN 

L'historiador Josep Calvet ha tret 
a la llum la història de divuit pa
llaresos deportats als camps nazis 
(disset homes i una dona). L'ex
posició Pallaresos deportats als 
camps nazis que es podrà veure 
a partir d'aquest dijous fins a fi
nals de març a l'Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà dona a conèixer 
la història de gent oblidada i que 
en molts casos fins i tot els seus 
familiars desconeixien. 

Calvet explica que aquesta 
mostra i el llibre que recull aques
tes vivències també volen ser un 
homenatge a aquests pallaresos 
oblidats per la història. Aquesta 
exposició també recull la histò
ria de Conxita Grangé, l'última 
supervivent catalana del camp de 
Ravensbrück. 

Josep Calvet ha dut a terme 
aquesta investigació gràcies a la 
beca de recerca Jesús Castells 
que convoca l'Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà. Calvet comenta que 
s'ha estudiat molt sobre la Guer
ra Civil al Pallars i al Pirineu, però 
s'ha oblidat el període de l'exili i 
la deportació. Ara, amb aquest 
estudi ha volgut "treure de l'oblit 
aquestes persones i tractar de 
reconstruir la seva trajectòria de 
vida". 

Milers de catalans van ser en
viats a camps de concentració i 
extermini nazis i ara, l'historiador 
Calvet s'ha centrat a reconstruir 
la vida dels deportats nascuts al 
Pallars. Un total de divuit perso
nes que entre 1940 i 1944 van ha
ver de patir l'horror als camps de 
Mauthausen (Àustria), Ravens
brück (Alemanya) i Buchenwald 
(Alemanya). 

Aquestes divuit persones van 
ser detingudes perquè formaven 
part de Companyies de Treballa
dors Estrangers quan l'exèrcit ale
many va envair França l'any 1940 
o per ser membres d'organitzaci
ons de resistència als nazis. Onze 
dels deportats van ser assassi
nats, mentre que set van aconse
guir sobreviure. 

l'estudi de Calvet, ara conver
tit en exposició i llibre, ha posat 
noms i cognoms a aquests pa
llaresos que van ser deportats a 
camps nazis i també ha servit per 
actualitzar les bases existents in-

I Amb més de 200 alumnes de cinc instituts 
Més de 200 alumnes de cinc instituts de Lleida van partlcipar ahir al matí en un acte al Teatre Municipal de l'Escorxador de 
Lleida per a retre homenatge a les víctimes de l'Holocaust, amb motiu del Dia Internacional que es commemora avui. La tinent 
d'alcalde d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, va destacar la importància de preservar la memòria 
d'aquests fets tan tràgics i per recordar les víctimes 1 evitar que es repeteixin. FOTO: Tony Alcàntara 

FOTO: M.U. (ACN) I Conxita Grangé 
Beleta, d'Espuí 

corporant lloc de naixement i re
sidència. 

18 PALLARESOS DEPORTATS 

Miquel Amorós Roca (Isona), 
Miquel Batalla Subarroca (Co
vet), Feliu Cierco Castell (Sarroca 
de Bellera), Antoni Cirera Chime
nis (Sant Salvador de Toló), Josep 
Cubiló Saurina (La Pobla de Se-

FOTO~ M.U (ACN) I Miquel Batalla 
Subarroca, de Covet 

gur), Josep Figuera Sanuy (Guàr
dia de Tremp), Francesc Gimeno 
Eroles (Viviez), Francisco Gómez 
(Tremp?), Conxita Grangé Beleta 
(Espuí), Feliu Jaumot Montané (La 
Pobleta de Bellveí), Josep Juanico 
Mateu (Sarroca de Bellera), Josep 
Masanés Mestres (Isona), Josep 
Mestre Tartera (Liordà), Baltasar 
Nebot Pujol (Tremp), Josep Roca 

FOTO: M.U (ACN) I Miquel Amorós 
Roca, d'Isona 

Roca (Sant Miquel de la Vall), Jo
sep Saurí May (Moror), Miquel 
Sorigué Segú (Aramunt), Manuel 
Suranell Bosor (Senterada). 

De cada persona s'ha fet una 
biografia incloent els anys que van 
viure al seu poble, la seva partici
pació en-la Guerra Civil espanyola, 
la seva vida a França, la seva es
tada al camp de concentració nazi 

FOTO: M.U. (ACN) I Conxita Grangé, 
en tornar del camp 

i, en el cas dels supervivents, com 
van reconstruir la seva vida un 
cop van ser alliberats dels camps 
de concentració. 

Calvet insisteix en que divulgar 
estudis com aquest ha de servir 
com a homenatge als deportats 
com a lluitadors per la llibertat i a 
preservar la memòria i facilitar la 
presa de consciència col· lectiva. 
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