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Alarma en les Garrigues y 
el Segrià por una fuga en 
la termosolar de les Borges 

Prevén iniciar 
en otoño las 

• meJoras en 
las murallas 
de la Seu Vella 
El coste de las reformas sera 
de poco mas de un millón de 
euros, 600.000 financiados 
por la Generalitat y la Paeria y 
otros 426.000 aportados por 
el Consorci. LOCAL I PAG. 7 El aceite térmico es inflamable y la plantilla se confina en la misma planta 1 PAG. 26 

El Barris Nord 
abre sus puertas 
la víspera del 
primer partido 
del 'play off' 
El ICG Força Lleida abre esta 
noche ante el Caceres la serie 
del'play off' de ascenso a la Li
ga ACB. Los aficionados pudie
ron ofrecer ayer su apoyo al 
equipo en la jornada de puer
tas abiertas que se vivió en el 
pabellón Barris Nord. 

AG.32 

El 'Enre9, convierte la 
·oia en un escenari o 

Modernizaran 
4.000 hectareas 
en el Canal 

FOTO: Enre9/ El festival se inauguró ayer y 
ofrecera variades espectaculos hasta el domingo 

FOTO: T. Alcantara f los jóvenes aficionades arroparan al Força lleida 

CULTURA I PAG 

de Pinyana 
La actuación afecta a los mu
nicipios de Benavent, Torre-se
rona, Corbins, Alcarràs y Llei
da. COMARQUES I PAG. 20 

Lamban quiere 
consensuar una 
nueva propuesta 
para los· Juegos 
__ COMARQUES I PAG. 14 

El Arnau detecta 
en los últimos 
meses 32 casos 
de clàmidia 
__ 11. ~A Dh DIA 1 PAG. 3 
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Tàrrega celebra 
el correllengua 
2022 els dies 1 O 
i 11 de juny 
Agenta (Agrupació d'Entitats 
de Tàrrega) i la Regidoria de 
Cultura tornen a unir forces 
amb motiu del Correllengua 
2022, un cicle d'activitats festi
ves i reivindicatives en favor de 
l'ús social del català. En aques
ta ocasió, els actes no es de
senvoluparan a la tardor com 
és habitual a Tàrrega sinó que 
tindran lloc els dies 10 i 11 de 
juny, atès que la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua 
Catalana, entitat impulsora de 
la iniciativa, donarà el tret de 
sortida a la 26a edició del Cor
rellengua a Tàrrega. 

Reparteixen 
petúnies a 
Térmens en 
el marc de les 
Viles Florides 
L'Ajuntament de Térmens 
reparteix petún1es entre 
els seus veïns per quart 
any consecutiu. La iniciati
va s'emmarca en el projec
te Viles Flondes, al qual es 
troba adherit des del 2019, 
i que promou la transfor
mació dels pobles i ciutats 
de Catalunya a través d'es
pais verds i enjardinats. 
Enguany s'han repartit un 
total de 1.500 plantes, po
sant a disposició dels veïns 
que han volgut adherir-se 
al projecte un total de cinc 
petúnies. 

El Conselh i el 
Govern impulsen 
l'agenda 
de mobilitat 
El Conselh Generau i la Gene
ralitat van acordar iniciar els 
treballs entre les administra
cions per a tractar assumptes 
relacionats amb la mobilitat al 
territori, entre ells la millora i 
adequació de la carretera C-28. 
"L'objectiu que compartim és el 
d'abordar de manera integral la 
mobilitat de la Val d'Aran i, per 
tant, les possibles solucions per 
a la C-28 en el seu tram de Vi
elha a Naut Aran i la seva con
neXIÓ amb la N-230", defensen 
des del Conselh. ~ 

Lambón es tornarà a 
reunir amb alcaldes i 
empresaris del Pirineu 
per una nova proposta 
Admet que hi ha qui té la "temptació" 
d'acceptar "les engrwnes" de l'actual 
Lleida 
ORIOL BOSCH (ACN) 

El president d'Aragó, Javier lam
ban, va anunciar que convocarà 
una nova reunió amb alcaldes i 
empresaris del Pirineu d'Osca per 
consensuar una nova proposta 
de candidatura per als JJOO d'Hi
vern 2030 per presentar al Co
mitè Olímpic Espanyol (COE). És 
la primera reacció del president 
aragonès després de la compa
reixença del president del COE, 
Alejandro Blanco, on va dir que 
no descartaven tirar endavant la 
candidatura negociant directa
ment amb els territoris i deixant 
de banda el govern d'Aragó. FOTO: ACN/ El president del govern aragonès, Javier Lamban 

En aquest sentit, lamban va 
admetre que hi ha veus al Pi
rineu aragonès amb la "tempta
ció" d'acceptar les "engrunes" 
del projecte actual però intentarà 
fer-los entendre que això només 
suposaria una "pèrdua de posi
cions i competitivitat". A banda 
de presentar-la al COE la nova 

proposta de candidatura olímpica 
amb Catalunya que vol consensu
ar lamban amb els alcaldes del 
Pirineu aragonès també es pre
sentarà directament al govern es- _ 
panyol. A més a més, va dir que 
aquest dijous a la tarda iniciarà 
una ronda de contactes amb tots 

L'esquerra independentista 
elabora una diagnosi amb 
onze alternatives als Jocs 

Sota el lema 
· (ralternativa 
per un Pirineu . ) 

VIU 

• 

els partits aragonesos per com
partir de forma unitària la pro
posta. lamban va recordar que ha 
enviat una carta a Sanchez per
què intervingui i "posi ordre" en 
la polèmica sobre la candidatu
ra olímpica ja que l'estiu de l'any 
passat es va comprometre a què 

Illa avala la 
gestió del 
president del 
COEambels 
Jocs Olímpics 
El primer secretari del PSC, 
Salvador lila, va fer costat a la 
gestió del president del COE 
en un context de confrontació 
amb el president de l'Aragó, 
el socialista Javier lamban. 
"Està conduint el tema ade
quadament", va afegir en una 
entrevista a Ser Catalunya 
després que Alejandro Bla nco 
hagi obert la porta a negociar 
directament amb territoris i 
estacions d'esquí aragoneses 
al marge de lamban, que va 
rebutjar les propostes tècni
ques per repartir les proves 
olímpiques. lila no va voler 
criticar directament lamban 
assegurant que li té "respecte 
personal" però va negar que 
darrere la candidatura hi hagi 
la voluntat d'implicar l'inde
pendentisme català a un pro
Jecte espanyol, com va dir el 
president aragonès. lila va ex
plica r que al2010 quan va en
trar a treballar a l'Ajuntament 
de Barcelona amb Jordi Hereu 
ja hi havia la voluntat de pre
sentar candidatura. 

seria "igualitària amb Catalunya". 
Lamban va admetre que malgrat 
al Pirineu d'Osca la majoria d'al
caldes i empresaris estan amb el 
posicionament de l'executiu ara
gonès, hi ha "algú que té la temp
tació" d'acceptar les "engrunes" 
del projecte olímpic actual. 

L'esquerra independentista ha 
recollit en una diagnosi onze pro
postes sobre d1verses necessitats 
que, consideren, té la població 
que viu a les comarques de mun
tanya. Sota el lema 'L'alternativa 
per un Pirineu viu', plantegen una 
gestió pública de l'energia, l' im
puls del sector agrari, la gestió 
forestal, la creació de petita in
dústria pública, una programació 
cultural estable, garantir el dret a 
la salut, l'educació i l'habitatge, 
dignificar la vellesa, millorar les 
telecomunicacions i infraestruc
tures i construir la vegueria de 
l'Alt Pirineu i Aran. L'objectiu de la 
iniciativa de la CUP, Arran, Enda
vant i la Coordinadora Obrera Sin
dical és que les inversions previs-

tes per a la candidatura dels Jocs 
d'hivern vagin a parar a aquests 
àmbits. 

FOTO: ACN/ Defensen una gestió pública de l'energia 

la regidora de la CUP a la Seu 
d'Urgell i militant d'Endavant, 
Xènia Antona, va explicar que 
aquest programa sorgeix en un 
context en què s'està veient com 
una part de la població s'està mo
bilitzant a favor d'un canvi de mo-

del econòmic. En aquest sentit, va 
dir que aquest ha de ser diferent 
al basat en el turisme, la neu i la 
construcció perquè, segons ha as
segurat, genera despoblament, 
destrucció del teixit econòmic i 
treballs temporals i precaris. Res-

pecte a la candidatura dels Jocs 
d'hivern 2030, considera que "el 
xantatge sempre ha estat sobre 
la taula", pel fet que creu que el 
discurs va en la línia de condicio
nar les inversions al desenvolupa
ment d'aquest projecte olímpic. 
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