
Cuarta jornada de la huelga de 
docentes, que siguen exigiendo 
la dimisión de Cambray 1 PAG. 3 

• MOLLERUSSA TENDRA ESTE AÑO UN 
PRESUPUESTO DE 15,5 MILLONES. Sera 
aprobado mañana por el Ayuntamiento y 
dedica 800.000 euros a mversiones 1 PAG 14 

FALLECE TERESINA JORDÀ 
La pianista, musicóloga y pedagoga 
leridana murió ayer en Madrid 1 PAG. 30 
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ambén dice no 
~ El presidente de Aragón rechaza 
firmar el acuerdo que avala el COE y 
exige que el reparto sea mas "justo" 
COMARQUES I PAG. ¿,l 

La Generalitat califica la decisión de 
"despropósito" y la vincula a "intereses 
electorales" del dirigente socialista 

FOTO: Javier Cebollada {EFE) I El presidente de Aragón, Javier Lamban 

La Fira de Titelles calienta 
motores con una exposición 

FOTO: Tony Alcantara I El Museu de lleida acoge una muestra de la colección de marionetas de la compañía Galiot Teatre CULTURA I PAG. 30 
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Lleida presenta el Magnífic Fest que contaró 
con Raphael, Tanxugueiras y Nil Moliner 
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FOTO: Alberto E. Tamargo I El cantante Raphael 

GARANTIA ILERDENT 
MÀXIMA PRECISIÓ DE DIAGNÒSTIC 

I SIMULACIÓ DE RESULTATS, 
ET GARANTIM L'ESTUDI AMB ELS MILLORS 
EQUIPS I SOFTWARES DE RADIODIAGNÒSTIC 
I DE SIMULACIÓ DIGITAL, TECNOLOGIA 3D 

Meritxell Serret 
sera juzgada 
en Catalunya 
por el delito de 
desobediencia 
El Tribunal Suprema ha envia
do la causa al Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya, 
ya que no ha habido acusación 
de malversación contra la 'ex
consellera', que sera juzgada 
por desobediencia. 1 PAG 21 

Las eléctricas no 
podran contratar 
por ~ncima de los 
65 euros el MWh 

ACTUAL I PAG. 20 

El dato 
600.000 

Es el número de PCR que se 
han efectuado en el Hospital 
Arnau de Vilanova durante la 
pandemia de Covid I PAG. 18 
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EDIToRIAL: Larnban torna a complicar els ]ocs 

Divendres passat es va filtrar l'acord tècnic (que havia de prece
dir al polític) per fer efectiva la candidatura dels Jocs Olímpics 
del Pirineu del 2030. Pocs minuts després, el president de 

l'Aragó se'n desmarcava i negava que hi hagués cap acord. Dilluns 
va ser el Comitè Olímpic Espanyol (COE) el qui va enviar una car

ta als governs d'Espanya, Catalunya i Aragó donant per bo l'acord 
tècnic del que s'havia parlat divendres i que distribueix les proves 
esportives entre les dos comunitats, un repartiment que a priori 

semblava equitatiu i que no entrava a parlar ni del nom de la can
didatura ni d'on s'havien de fer les cerimònies d'inauguració i clau-

ERMENGOPOLYS 

• 
• 

ndex d'avui 

sura. Tot semblava encarri lat, a falta també de conèixer els detalls 
de la consulta prèvia que va anunciar Pere Aragonès, però el govern 
presidit per Javier Lamban va tornar a sorprendre una altra vegada 
desmarcant-se de l'acord tècnic (rubricat per Lina comissió en la 
que també participa Aragó) afirmant que presentarà una proposta 
alternativa que contingui un repartiment de proves que ell consi
dera "més just". El moviment de Javier Lamban, que ja va cancel·lar 
unilateralment una cimera a Balaguer amb el president Aragonès 
per abordar la qüestió, sembla més un moviment de tàctica electo
ral que altra cosa. Més que res perquè el COE ja ha beneit l'acord. 

• 

. 
• 
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OPINIÓ 5 

Testosterona 

Vivim temps testosterònics. 
Allò que els grecs en dèiem 
"hybris". És a dir, la desmesura 

de perdre el cap. Ofuscar-se. Sovint, 
massa, els homes en fem ostentació. 
Alguns, des d'un escenari glamurós, 
com Will Smith (53 anys), actor que, 
sense pensar-s'ho dues vegades, ha 
etzibat una pública plantofada al pre
sentador dels Òscars. Si l'acció hagués 
estat en el romàntic segle .XIX, la cosa 
hauria suposat un duel a mort per 
defensar una dona, la seva. De fet, la 
causant del mastegot ha estat la Ira, 
pecat capital i passió justa (o no) que 
els estoics consideren equivocada. 
Un altre tipus colèric és Vladimir Pu· 
tin (69 anys), president de la Rússia 
amb nostàlgia d'un passat imperial. 
Però aquest (Ras)Putin esgrimeix una 
ira venjativa covada a foc lent, alleta
da de ressentiment. Clar que aquest 
cabdill no es queda sol. Volodímir 
Zelenski (44 anys), president d'Ucraï
na, tampoc no és manco. De grat per 
força, els seus administrats han de 
secundar, a vida o mort, el seu orgull 
patri. Per quadrar aquesta galeria 
d'homes amb superàvit de testoste
rones, aterra majestuós el Joe Biden 
(79 anys), president dels USA, que 
usa i abusa del protagonisme ecu
mènic per saltar-se el guió establert, 
posant-se fatxenda enmig la feligresia 
europea. Uns i altres no segueixen 
l'estratègia del xinès Sun Tzu quan 
sosté que "Si has de recórrer a la vio
lència és perquè jo has perdut". 

Un preso huye cuando 
era conducido por la 

calle sin escolta policial 
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Javier Lambón rebutja subscriure 
l'acord tècnic dels Jocs d'Hivern 
i presentarà una altra proposta 
Vol que hi hagi un repartiment "just" i demana que s'abordi 
de forma simultània el debat sobre el nom de la candidatura. 
Lleida 
ACN 
El president de l'Aragó, Javier 
Lamban, no signarà l'acord tèc
nic sobre el repartiment de les 
disciplines per als Jocs d'hivern 
2030. En roda de premsa, va 
avançar que presentarà una pro
posta "més justa i equilibrada". 
De fet, Lamban va deixar clar que 
no anirà divendres a Madrid tal 
com l'ha citat el Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) per firmar el re
partiment que s'ha treballat a la 
comissió tècnica. "Si no canvien 
molt les circumstàncies, no hi ani
rem", va dir. Tot i així, va garantir 
que seguirà lluitant "fins al final" 
perquè la candidatura "sigui una 
realitat amb probabilitats d'èxit". 
A més, va defensar que ara "ha 
arribat el moment de la política" 
i ha demanat que s'abordi de ma
nera simultània el debat sobre el 
nom de la candidatura. 

El Govern 
vincula el "nou 
estirabot" a 
"interessos 
electorals" 

Tot i no voler avançar els de
talls de la proposta que l'Aragó 
posarà sobre la taula, sí que ha 
deixat clar que "no beneficiarà 
l'Aragó de manera descarada". I 
va afegir que "hi ha bastant dife
rència" entre el repartiment de 
modalitats que ha donat per bo 
el COE i el que ell c"reu que seria 
just. Lamban va insistir que la · 
candidatura ha de ser en termes 

FOTO: ACN/ El president i els consellers entrant al Consell Executiu celebrat ahir dimarts 

La Generalitat va emmarcar 
el "nou estirabot" del presi
dent d'Aragó, Javier Lamban, 
a "interessos electorals" seus. 
La portaveu del Govern, Patrí
cia Plaja, va avisar que l'exe
cutiu no renegociarà l'acord 
pels Jocs d'Hivern del 2030. 
Durant la roda de premsa 
d'aquest dimarts a Palau, , 
Plaja va afegir que la "sorti
da de to" de Lamban té "poc 
sentit", i va mostrar !"'estupe
facció" del Govern. En aquest 
sentit, la portaveu va subrat
llar que la proposta de distri
bució de les proves dels JJOO 
està "debatuda i acordada" 
per la comissió tècnica, on hi 
ha el COE, la Moncloa, el go
vern d'Aragó i la Generalitat. 
"És una bona proposta. Ja es
tà tot dit i acordat", va reiterar 
Plajà, que ha demanat supe
rar.les "polèmiques". 

d'igualtat entre l'Aragó i Catalu
nya en tots els àmbits i, per tant, 
que hi ha d'haver un "equilibri" 
en el repartiment de les proves 
olímpiques. "Això és el que jo vaig 
dir des del principi i el que el go
vern d'Espanya i el COE em van 
garantir, que l'Aragó estaríem en 

Govern i Conselh aborden les 
qüestions pendents durant la 
segona ponència _permanent 
La Ponència permanent de tras
passos i convenis entre el Con
selh Generau d'Aran i la Generali
tat de Catalunya es va reunir ahir 
per segona vegada. Va ser presi
dida per la síndica d'Aran, Maria 
Vergés, i el secretari de Governs 
locals i Relacions amb Aran, Da
vid Rodríguez. "La Ponència per
manent en matèria de traspassos 
i convenis és un òrgan de vital im
portància per al desplegament de 
la Llei de Règim Especial d'Aran i 

de les competències que encara 
no han estat assumides de mane
ra efectiva pel Conselh, que són la 
majoria de les que recull la Llei", 
afirmava la síndica. 

Durant la reunió, es van trac
tar assumptes com l'increment 
de 30.000 euros pendents des 
de fa temps en l'aportació de la 
Secretaria General d'Esports de 
la Generalitat per a beques de 
suport als esportistes aranesos o 
l'estat de les negociacions amb el 

igualtat de condicions", va insistir. 
En aquest context, el president 
aragonès va defensar que la can
didatura olímpica és un projecte 
d'Espanya i, per tant, que no és ni 
d'Aragó ni de Catalunya. El COE va 
oficialitzar dilluns un acord tèc
nic sobre el repartiment de les 

Departament de Cultura per a la 
revisió i actualització del traspàs 
de competències, un afer molt 
urgent per al govern del Conselh 
Generau d'Aran, atès que aques
ta competència no s'ha actua
litzat des de 1992. La síndica va 
tornar a reclamar que el Depar
tament de Presidència modifi
qui l'assignació del Conselh per 
a 2022 amb la incorporació dels 
més de 280.000 euros restants 
de l'aportació addicional de po
lítiques pròpies. Aquest òrgan té 
com a objectiu l'impuls i la pre
paració de propostes de traspas
sos que s'hagin d'elevar al Ple de 
la Comissió, així com l'estudi de 
propostes de convenis i altres ins
truments de coHaboració. 

disciplines enviant una carta als 
tres governs: el català, l'Aragonès 
i l'espanyol. Se~ons la distribució 
que té el suport del COE del Go
vern, Catalunya es quedaria amb 
l'esquí alpí, descens i eslà lom, 
snowboard i freestyle i l'esquí de 
muntanya que apunta a Boí Taül. 

FOTO: Conselh Generau/ Imatge de la reunió que es va celebrar ahir 
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MOTOCICUSMO 

Marc Mórquez mejora pero 
seró baja en Argentina 
Los doctores siguen apostando por un tratamiento 
conservador tras la segunda revisión médica del piloto 
Madrid 
REDACCIÓN 

Marc Marquez visitó el pasado 
!unes a su oftalmólogo, el doc
tor Sanchez Dalmau, en el Hos
pital Clínic de Barcelona para 
realizar la segunda revisión mé
dica tras la cafda que tuvo en el 
warm up del GP de lndonesia 
hace una semana. Esta nueva 
exploración confirmó que la di
plopía de Marc muestra una no
table mejoría y reafirma que la 
progresión de su visión es muy 
favorable. Como ya sucedió en 
el último episodio de diplopía, 
el leridano seguira realizando 
un tratamiento conservador 
con revisiones periódicas. 

El piloto del equipo Repsol 
Honda no tornara parte en la 
próxima cita del Mundial de 
MotoGP que se disputa este fin 
de sema na en Argentina. 

FOTO: R. M. / El piloto de Cervera continúa de baja 

TEN IS 

Paula Badosa avanza basta los 
cuartos de final en Miami pese 
a sus problemas físicos 
Paula Badosa se clasificó para 
los cuartos de final del Masters 
1.000 de Miami tras doblegar a 
la checa linda Fruhvirtova en un 
partido muy complicado para la 
española por los problemas físi
cos que sufrió de principio a fi n. 

Esas malas sensaciones se 
percibieron desde el comienzo 

del partido puesto que la es
pañola recibió asistencia tras 
el tercer juego del encuentro y 
los servicios médicos del torneo 
le tomaron la presión antes de 
continuar jugando. Daba la im
presión de que Badosa se podía 
retirar, tiró de orgullo y ganó por 
6-2 y 6-3. 

BTT 

Victoria de 
Armando Vidal 
en la Maratón 
BTI de Cambrils 
Nueva victoria del almacellen
se Armando Vidal, del Dialta
mar Club Ciclista, en Master 60 
de la Maratón Internacional de 
Cambrils, valedera para la Copa 
de España BTI XCM. El leridano 
completó el recorrido de 70 kiló
metros y 1.800 metros de desni
vel en un tiempo de 3:56:17. 

ESQUf 

FOTO: L. M./ Uno de los podios de la jornada 

Espot Esquí acoge el cierre de 
los Jocs Esportius Escolars 
la estación de Espot Esquí aco
gió el pasado 27 de marzo la Fa
se lntercomarcal de Esquí Alpino 
de los Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya 2021/2022, organi
zada por el Consell Esportiu del 
Pallars Jussà, el Consell Esportiu 
del Pallars Sobirà y con la cola
boración de Skipallars- FGC y el 
apoyo de SGE. 

· Esta competición fue la últi-

ma organizada por la Agrupació 
de Consells Esportius de las Te
rres de lleida en la liga de esquí 
alpino. 

la jronada contó con la parti
cipación de 120 esquiadores de 
las comarcas de montaña que 
realizaron un Eslalom Gigante 
en el Estadium de. Espot Esquí 
ante una gran atluencia de pú
blico. 

FOTO: Jordi Pascual/ Elleridano subió a lo mas alto del podio 
-------------
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