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ohd ntat Lleida tornara a acollir nens 

sahrauís després de 2 anys sense viatges 
perla Covid i malgrat la crisi política 
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u. 'CODA'/ un film sobre els 
sordmuts, millor pel·lícula en uns 
Oscars dinamitats per Will Smith 

Alt Pirineu i Aran volen que 
totes les comarques tinguin 
protagonisme olímpic 
El r E anuP . ec i '1 Baqueria,. snow i freestyle; Boí Taüll, 
esquí de muntanya, i el Pallars i l'Alt Urgell apunten a telemarc i múixing 
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Rebaixa general 
del preu deis 
carburants 
pera tots els 
condudors 
Pla de xoc anunciat ahir 
per Pedro Sánchez 

2 centims de rebaixa a 
tots els sortidors 

2~o Límit maxim per a la 
pujada dellloguer 

15~ lncrement de l'lngrés 
MínimVital 

El president del Govern espa
nyol, Pedro Sánchez, va avanc;:ar 
ahir algunes de les mesures del 
pla per paHiar }'impacte de 
la guerra d'Ucrai'na, entre les 
quals destaca una bonificació 
mínima de 20 centims en cada 
litre de combustible per a tots 
els consumidors, un límit del 
2% a la pujada dels lloguers o 
l'augment d'un 15% en l'Ingrés 
Mínim Vital. La rebaixa de la 
Hum l'haura de ratificar la Unió 
Europea. 

ECONOMIA/20-21 
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Els 500 lleidatans a dia 
d'avui positius de Covid 
ja no s'han de confinar 

llEIDA /7 
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Més vaga ·a Educadó 
i la Guardia Civil demana 
aplicar el25% de castella 

llEIDA I B 

Un camió arranca 
part del sostre 
de l'estació 
d'autobusos de 
Lleida ciutat 

C Ll N 1 CACHE LA I M PLANTO LO G lA 

El forat deixat al sostre perla grua d'un ca mió. 

Un camió de }'empresa de millo
ra de l'estació d'autobusos (ara 
baixador) va arrancar ahir una 
part del fals sostre de !'entrada 
pel carrer Saracíbar. El conduc
tor no va apreciar )'altura ma
xima permesa. 

llEIDA/9 

DENTS 
FIXES EN 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 
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La candidatura deis Jocs d'Hivern 2030 confirma Baqueira Beret com a seu, dona moltes opcions a Boí Taüll 
i no descarta que el Pallars i l'Alt Urgell tinguin algun tipus de participació. El Comite Olímpic Espanyol va 
anunciar ah ir que s'ha assolit un acord tecnic per repartir les diferents modalitats entre Catalunya i Aragó. 

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Baqueira Beret, confirmada com a seu 
olímpica i Boí Taüll, amb altes opcions 
El COE fa oficiall'acord per repartir les proves entre Catalunya i Aragó 
REDACCIÓ/AG~NCIES 
ILLEIDA 1 El Comite Olímpic Es
panyol (COE) va fer oficial ahir 
l'acord tecnic sobre el projecte 
de candidatura dels Jocs Olím
pics d'Hivern del2030, que ha 
enviat per carta al president del 

Govern espanyol, Pedro Sán
chez, al president de la Gene
ralitat, Pere Aragones, i al del 
Govern d'Aragó, Javier Lam
bán, perque el ratifiquin aquest 
divendres. Ahir, en declaraci
ons als mitjans, la coordinadora 

de la Generalitat del projecte 
olímpic, Mónica Bosch, va ce
lebrar l'acord que estableix el 
repartiment de disciplines entre 
Catalunya i Aragó. 

A banda d'acordar la distribu
ció de les proves, ja s'ha decidit 

la ubicació exacta de la majo
ría de les disciplines tenint en 
cómpte els requeriments de les 
federacions internacionals. La 
.carta requereix ara l'aval dels 
responsables de tates les admi
nistracions per iniciar una nova 

ACATALUNYA 

Disciplines amb 
un total de 2.600 
esportistes 

• Segons indiquen 
les previsions, Cata
lunya acollira 2.600 
esportistes i ofici-
als (membres de 
l'staff tecnic). Seran 
pertanyents a les 
proves d'esquí alpí, 
snowboard, freestyle 
(freeski), esquí de 
muntanya i hoquei 
sobre gel. 

AARAGÓ • 

Reunirauns 
2.100 esportistes 
entresseus 

• Entre les proves 
assignades a Aragó 
es calcula que s'hi 
donaran cita uns 
2.100 esportistes i 
tecnícs. Allotjara les 
proves d'esquí de 
fons i el biatló (Can
danchú), les diferents 
modalitats de pati
natge (Saragossa) i el 
cúrling (Jaca). 

A l'ESTRANGER 

Sarajevo, la 
preferida pera 
la resta de proves 

•la capital bosni-
ana, Sarajevo, és la 
que compta amb 
més opcions d'allot-
jar proves per a les 
quals no hi ha instal-
lacions a Catalunya 
i a Aragó. A més, hi 
ha entre Barcelona 
1 Sarajevo un vincle 
sentimental des deis 
Jocs del92. 

EL REPARTIMENT DE DISCIPLINES OL[MPIQUES PER TERRITORIS 

! ESQUI ALPf SNOWBOARD ESQUÍ ACROBATIC ESQUI MUNTANYA HOQUEIGEL 

Lloc: la Molina
Masella. 

. 1 Lloc: B~q~·~¡·;~ ·B~;~t.· .. ' L·l~~; B~q~~¡·~-~ .. B~ret. Lloc: BoíTaüll. Lloc: Barcelona. 

1 Acollira les mo
dalitats d'eslalom, 

l descens, gegant i 
l supergegant. 

! 
: BIATLÓ 

¡ Lloc: Candanchú. 

1 10~st~~Í·Ó·~;~gonesa 
¡ acollira les 5 moda
: litats i un total d'11 
: proves d'aquesta 
i disciplina. 

~ 
¡ SALTS D'ESQUf 
' ·············-····-·········-·· 

Lloc: Per decidir. 
.. ···························· 

1 Els salts en els Jocs 
Olímpics de Sarajevo 
del1984 es van fer 
en trampolins a la 
muntanya lgman. 

1 .................. ··••······················•· ..... . 
1 Acolliria les modali- 1 ~s el freestyle o 

· tats: eslalom gegant freeski, amb 6 mo-
: paral·lel, halfpipe, dalitats i 13 proves 
1 eros, slopestyle i big ' entre homes, dones i 

air. ! mixtos. 

1 És l'opció qUe hi ha 
sobre la taula amb 
possibilitats més al
tes. L'avala l'exit de 
I'Europeu. 

1 Pala u Sant Jordi, al 
tenir un mínim d'afo
rament de 10.000 es
pectadors, i un altre 
pavelló per decidir. 

/~ -~-0 r K j~~ 
1 ESQUI DE FONS 
1 Uoc: Candanchú. 

1 Catalunya no el pot 
acollir al no dispo-

' sar d'instal·lacions 
¡ per sota deis 1.800 
: metres. 

}30 
K 

COMB. NORDICA 
··-·······--·-········ ......... ·········-

Lloc Per decidir. .... . .. ····~--- ········· 

: 1 Es tracta d'una 
! combinació de dos 
; proves: una de salts 

d'esquí i una altra 
, d'esquf de fons. 

c._ _____ _, 

PATINATGE ART(STJC PAT. DE VELOCITAT 1 CÚRLJNG 

' Lloc: Saragossa. Lloc: Saragossa. 
. 1 ............... ·-········· .......... . 

lla capital arago-
. nesa, que disposa del 
. pavelló Príncipe Fe-
¡ lipe, allotjara aquesta 
¡ disciplina. 

BOBSLEIGH 
···························--· .. ········-······· 

Lloc: Per decidir. 
. ·-····· ··················· ... .... 

1 Té el seu origen a 
: Su'issa i és una de les 
; modalitats de des-
: censen trineu amb 
, diverses proves. 

' 1 Tant les proves de 
1 patinatge de velocí
' tat com les de pati-
! natge de velocitat en 
! pista curta. 

SKELETON 
······-········-···· 

! Lloc: Per decidir. 

1 El pilot va es tes de 
cap per avall sobre el 
trineu i la seua velo
citat és més gran que 

¡ en luge o bobsleigh. 

Lloc: Jaca. 

' 1 La localitat oseen
; ca, amb pavelló de 
: gel des del 2007, 
! acollira aquest esport 
! similar a la petanca. 

LUGE 

' Lloc: Per decidir. 

1 El pilot va ajagut 
de cara amunt sobre 
un trineu. Pot prac
ticar-se individual o 

¡ per parelles. 

fase de dialeg amb el Comite 
Olímpic Internacional (COI). 
Sera, dones, el comite inter
nacional qui concreti definiti
vament la ubicació de tates les 
disciplines. 

Abó les coses, respecte a les 
disciplines de neu, a Catalunya 
i, en concret, a la Molina-Ma
sella es disputa ríen les proves 
d'esquí alpí, i a Baqueira Beret 
l'snowboard i freestyle (freeski). 
Boí Taüll esta pendent de confir
mar que aculli !'esquí de munta
nya, que podria compartir amb 
el Pallars. 

Fora del programa olímpic 
s'estudia, per part de la Gene
ralitat, fer proves de telemarc 
al Pallars i de múixing a l'Alt 
Urgell. A Aragó, concretament 
a Candanchú, es reservarien el 
biatló i !'esquí de fans. 

Quant a les proves de gel, el 
Palau Sant Jordi de Barcelona 
acolliria l'hoquei, mentre que 
a Saragossa estan previstos el 
patinatge artístic i de velocitat. 
Jaca és la seu més probable per 
al cúrling. 

Cerimonies 
La ubicació de les cerimonies 

d'obertura i clausura estan pen
dents de repartir-se entre Bar
celona i Saragossa, igual que les 
proves de bobsleigh, skeleton, 
luge, salts d'esquí i la.combi
nada nórdica. Tates aquestes 
disciplines se celebrarien fora · 
d'Espanya, arpb Sarajevo com 
la seu amb més probabilitats, 
sense descartar Fran~a o Italia. 

Lambán exigeix 
pactar el no m de 
la candidatura 
• El govern de Javi
er Lambán reclama ara 
pactar també el nom de 
la candidatura i les seus de 
les cerimonies d'obertura 
i clausura abans de forma
litzar qualsevol mena de 
pacte. Així ho va afirmar 
ahir el conseller d'Educa
ció, Cultura i Esport del 
Govern d'Aragó, Felipe 
Faci, que va recalcar que 
perque l'Executiu arago
nes firmi hi ha d'estar in
dos "tot el que confereixi 
a la candidatura, el nom
bre de seus, el nom de la 
candidatura i ellloc de les 
cerimonies d'inauguració 
i clausura", va sentenciar 
Faci. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

L'Ait Pirineu i Aran exigeixen al 
Govern proves a totes les comarques 
Així ho van manifestar ahir a Pere Aragones ll No veuen necessaria la consulta, 
p o a ser decisiÓ del Parlament diuen que s'han d'evitar tensions entre territoris 

REDACCIÓ/AG~NCIES 
1 VIELHA 1 Els presidents de l'Alt 
Pirineu i la síndica d'Aran fa
ran "pressió" al Govern perque 
totes les comarques es repartei
xin "equitativament" les pro
ves deis Jocs Olímpics d'Hivern 
2030, en cas que hi hagi candi
datura i guanyi. Aquesta va ser 
una de les conclusions després 
de la reunió periódica entre 
els consells comarcals de l'Alt 
Pirineu i el Conselh Generau 
d'Aran, que va tenir lloc ahir 
a la seu del govern aranes. En 
l'esmentada reunió va participar 
el president de la Generalitat, 
Pere Aragones, i les presidenci
es i la síndica li van manifestar 
que no veuen necessaria una 
consulta pero, jaque és un man
dat parlamentari, van acordar 
treballar de forma conjunta per 
evitar que aquest assumpte crei' 
tensions entre territoris vei:ns i 
van reclamar que en la propos
ta tecnica de la candidatura hi 
hagi un repartiment equitatiu 
de les proves. 

La síndica d'Aran, Maria Ver
gés, va ser rotunda i en declara
cions a aquest diari va dir que 
"la candidatura ha de ser equi
tativa i així com s'han repartit 
proves entre Catalunya i Aragó 
tampoc hi ha d'haver problemes 
per fer-ho entre les comarques 
del Pirineu de Lleida". 

«La candidatura ha de 
ser equitativa. No hi 
ha d'haver problemes 
per repartir proves al 
Pirineu de Lleida» 

MARIA VERG~S 
S[NDICA D'ARAN 

LES FRASES 

«Totes les comarques 
de Lleida hem de tenir 
una compensació 
i acollir alguna 
prova olímpica» 

CARLES ISÚS 
PRESIDENT DEL CC PALLARS SOBIRA 

«Hi havia pactes 
amb el Govern 
per fer proves de 
telemarc, encara que 
fossin d'exhibició» 

CARLES ISÚS 
PRESIDENT DEL CC PALLARS SOBIRA 

Per la seua part, Caries Isús, 
president del Pallars Sobira, es 
va mostrar convenc;:ut que la co
marca que representa i l'Alta 
Ribagorc;:a també tindran com
peticions olímpiques i va asse
gurar que no es faran uns Jocs 
on quedin comarques del Pi
rineu "relegades". "Totes les co
marques de l'Alt Pirineu i Aran 
hem de tenir una compensació 
i acollir alguna prova olímpi
ca. Així ho hem consensuat i ho 

Una vista de la reunió que van mantenir els representants del Pirineu de Lleida amb Pe re Aragones. 

hem traslladat aPere Aragones 
aquest matí en una reunió te
lematica", va assenyalar Isús. 
Segons el president del Pallars 
Sobira, "l'esquí de muntanya 
no té per que fer-se en una sola 
comarca. Hi ha diferents moda
litats i es poden repartir entre 

l'Alta Ribagorc;:ai nosaltres", va 
dir. A més, Isús va revelar que 
"hi havia pactes amb el Govern 
per fer proves com les de tele
marc, tant si el2030 la conside
ren olímpica com si és d'exhibi
ció, pero volem que tots puguem 
tenir una comarca olímpica". La 

anuari 2021 

presidenta de l'Alta Ribagorc;:a, 
Maria José Erta, va reiterar fa 
uns dies a SEGRE la seua satis
facció per conte¡nplar Boí Taüll 
en el projecte olímpic. "És bru
tal que pugui acollir !'esquí de 
muntanya. El recent Europeu 
va ser un exit", va dir. 

SEGRE 
Dimarts, 29 de mar~ del 2022 

• 
El referéndum, 
previst per al 
juliol, presencial 
i telematic 
1 LLEIDA 1 La Generalitat preveu 
anunciar aquesta setmana 
la consulta territorial per 
al julio! i sospesa que pugui 
ser tant presencial com te
lematica. El president Pere 
Aragones firmara el decret 
mitjanc;:ant el qual s'aprovara 
la iniciativa institucional per 
convocar una consulta popu
lar no vinculant, un decret 
en el qual només es concre
tara l'ambit territorial de la 
consulta. 

A contínuació, Aragones 
disposara d'un termini ma
xim de 90 dies per firmar un 
segon dec.ret, en aquest cas 
per convocar ja formalment 
la consulta, un decret que 
haura' de publicar-se entre 
30 i 60 dies abans de la ce
lebració i en el qual sí que 
haura de constar també la 
pregunta concreta, el cens 
i la data. 

La candidatura ha de com
plir la nova norma del COI, 
l'Agenda 2020+5, que obliga 
els nous projectes olímpics a 
no construir cap instaHació 
nova que no garanteixi la 
sostenibilitat, !'impacte i el 
llegat de la inversió. 

Manifestació contra 
els Jocs el15 de maig 
a Puigcerda 
1 ESPUI 1 La Plataforma Stop 
JJOO ha convocat "una ma
nifestació de país" ellS de 
maig a Puigcerda contra la 
candidatura deis Jocs d'Hi
vern del2030. Amb el lema 
"Per un Pirineu viu, stop 
jocs", la plataforma va as
senyalar ahir a Espui que 
compta amb el suport de col
lectius com No al Transvasa
ment i d'entitats com Unió de 
Pa~sos i vol reunir el major 
nombre de manifestants. 

GRATIS 
Dissabte 2 d'abril 

t:ANY DE LES VA~UNES 1 t:ESPERAN~A EN TITULARS I IMAfGES 
RESERVA EL TEU EXEMPLAR! 

e 11 
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EDITORIAL 

Acord tecnic per als Jocs del Pirineu 
Malgrat les últimes retidmcies del Govern d'Aragó, 
el COE va comunicar ahir l'acord tecnic per a la can
didatura de Pirineus-Barcelona per als Jocs Olím
pics d'Hivern 2030. El president del COE, Alejandro 
Blanco, ha treballat per llimar diferencies polítiques 
i buscar una aposta de consens entre tots els im
plicats, Catalunya, Aragó, el Govern d'Espanya i el 
COE perque primin, per damunt de tot, aspectes es
portius i socials. Malgrat que falta escoltar el terri
tori de l'Alt Pinneu i Aran, en una convocatoria de 
consulta que es firmara aquesta mateixa setmana, 
l'elecció de seus olímpiques a Aran i Alta Ribagon;:a, 
amb algunes proves encara que siguin d'exhibició 
que inclourien el Pallars i l'Alt Urgell, és una gran 
notícia perque obre una infinitat d'oportunitats, tant 
d'infraestructures com de promoció mundial, per al 
Pirineu de Lleida. Uns· J ocs Olímpics que podrien 
tenir més col·laboracions externes, siguin a Sarajevo 
o a Franc;a. El Pirineu, una serralada de primer nivell 

mundial, mai ha acollit uns Jocs, contriuiament a 
la majoria de massissos similars d'Europa i resta de 
continents amb estacions importants. 

conservació de !'agricultura i la ramaderia de munta
nya i atreuen altres activitats complementaries, que 
creen ocupació i riquesa. No desaprofitar aquesta 
oportunitat esta en mans de tots. 

SEGRE 
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VOXPOPUU 

Eva Piquer @EvaPiquer 
«El tema Will Smith del principi al final i t'ho 
m iris com t'ho miris és un exemple de 
manual de tot el que no s'hauria de fer.» 

Xavier Sala-i-Martin @ Sala1martm 
«Eis antivacunes-microxip/pro-Putin, a favor 
de qui es posicionaran, de Will Smith o Chris 
Rock? O diran que tot estava pactat (i 
trobaran un guió secret publicat a internet 
que només ells entenen)? O esperaran a 
veure que di u la "posició oficial" per opinar el 
contrari.» 

Antoni Gelonch @Antoni_Gelonch 
«En bona manera les dificultats perles quals 
travessa el món es deuen al fet que els 
ignorants estan completament segurs, i els 
intel·ligents, plens de dubtes (Bertrand 
Russell).» 

Ramon @ramoncarrion 
«Eis acudits de Chris Rock són tots misogins, 
pero la manera de censurar-lo no pot ser ni 
violenta ni més masclista.» 

És cert que el canvi climatic i l'estalvi energetic i hi
draulic requereixen mesures correctores, pero no és 
menys veritat que a gairebé principis d'abrilla neu 
és abundant a les pistes i que el sistema d'innivació 
que utilitzen les pistes catalanes és dels més mo
derns i sostenibles, amb un circuit circular d'aigua 
com el que usen moltes fonts, i que no han de posar 
en perilll'equilibri mediambiental. 

Mesures balsamiques 
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, 
va anunciar ahir una bonificació d'un mínim de 20 
centims en la compra de cada litre de combustible, 
tant a particulars com a professionals. Al costat d'ai
xo, limitara la pujada dels lloguers al2%, augmenta
ra un lS.% la quantia de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) 
i estendra el bo electric social a 600.000 famílies 
més. Mesures balsamiques, sens dubte, en uns mo
ments complicats per a !'economía i les famílies i en 
un panorama internacional d'incertesa per la guerra 
d'Ucrai:na i canvis en l'ordre mundial. 

Respectant per descomptat totes les opinions, els 
avantatges de posar el Pirineu de Lleida al mapa són 
incomparablement superiors a qualsevol inconve
nient. Priiner, perque el turisme ha frenat la despo
blació d'aquestes comarques i, segon, perque aquest 
sector i les seues necessitats empenyen també a la 

~ www.segre.com @ redaccio@segre.com 
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«Tates les 
comarques de l'Alt 

Pirineu i Aran 
hem d'acollir 

alguna prava. Així 
ho vam acordar 
amb Aragones» 

President del Consell 
Comarcal del Pallars Sobira 
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JAUME SELLES 
PASANIVELL 

La parra 
A CASA venim de pa- emprovocamésmandra 
ges. Sense terra, pero. El que curiositat. Pero ai-
meu a vi a nava a jornal xo no impedeix que un 
i cuida va les terres dels parell o tres cops a l'any 
altres i aixo li servía per me'n sen ti. 
malviure decentment. Al pati de casa hi 
El meu pare després de ha una parra que, com 
provar tota classe de a mínim, té vuitanta 
feines va acabar fent de anys. La va plantar el 
ferroviari, com jo. El pa~e uns quants anys 
meu fill, també ho va Al pati de casa hi abans.denéixerjo. Cap 
ser una temporada. De ha una paiTa que als volts de la Mare de 
ferroviari, dic. Cap dels Déu de mar~ toca po-
dos hem heretat la fal- té vuitanta anys. La dar-la a l'objecte que 
lera per tenir un tros de va plantar el pare per Sant Jaume puguem 
terra del qual recollir-ne collir els dol~os grans de 
els fruits. El pare al cap uns quants anys rai:m macabeu que pro-
deis anys va assolir la abans de néixer jo dueix. I aquest és el mo-
propietat de dues por- ment de l'any en que fa 
ques i mitja de terra per ··················································· terra em parla. Mentre 

EL MÉS LLEGIT A SEGRE.COM fer-hi hort. M'hi va portar fins als ca- tallo els sarments rebregats no puc 
torze anys, moment en el qualla meva deixar de pensar en que em diria de 
imperícia collint patates li va fer pen- la manera maldestra que tinc de ta
sar al pare que li boicotejava la collita llar-los. No és que ho cregui, sé que 
i me'n va fer fora. No us penseu pas no faig les coses prou canonicament 
que em sabés greu. De fet, vaig pensar i sempre temo que la parra m 'ho fa
a bodes em convides i mai més no hi ra notar a curt termini. Pero no ho 
vaig tornar a posar els peus. Fins que fa . Des de l'any 1995 que segueixo 
ens el vam vendre quan ell va faltar. el cercle del temps a través seu i per 
Els confesso que de tant en tant me'n moltes errades i ferides que li perpetri, 
penedeixo, sobretot quan alguns com- la planta reviscola cada primavera 
panys i amics m'expliquen les seves amb una for~a i determinació inver
aventures ambles hortalisses. Llavors, semblants i llavors indefectiblement, 
em ve a la memoria el meu pare i el se u com avui, e m ve un somrís a la boca i 
delit per conrear el seu pam de.terra. sento una mena de comunió cósmica 
Molt em temo que a la meva edat ja no amb els meus avantpassats, bracers 
aprendré afer d'hortola. Tot allo nou sense eines, pagesos sense terra. 

Bonifi(adó de 20 
(entims pera tots 
els (Onductors 
ll'anunci fet ahir pel 
pres1dent espanyol Pedro 
Sánchez sobre una rebai
xa general de carburants, 
el més llegit ah ir al nostre 
web. 

Will Smith pega 
a Chris Ro(k en la 
nit deis Os(ars 

Una assodadó de la 
Guardia Civil demana 
ei2S% de (astella 
ll'Associació Professio
nal de la Guardia Civil ha 
sol·licitat al Suprem que 
obligui la Generalitat a 
aplicar el 25% de castella 
a les aules. 

rcolomina
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TRIBUNALS PANDEMIA 

Fiscalia vol arxivar el cas contra 
la Llar de Sant Josep per la Covid 
S'ha adherit a la sol·licitud de la defensa de l'exdirectora investigada 11 Les famílies 
que es van querellar per diverses morts volen que se celebri judici 
A. GUERRERO 
1 LLEIDA 1 La Ftscalia ha demanat 
l'arxivament de la causa con
tra l'exdirectora de la Llar de 
Sant Josep de Lleida investigada 
pel brot de Covid en la prime
ra onada de coronavirus, en la 
qual van morir 36 dels 89 re
sidents. Les famílies de 6 dels 
morts van presentar una quere
lla per suposada negligencia. El 
Ministeri Públic i l'advocada de 
la Generalitat es van adherir a 
la petició de sobreseünent lliure 
que va demanar la defensa de 
la investigada davant del jutjat 
d'Instrucció 1 de Lleida. El seu 
advocat, Da ni Ibars, explica que 
"la instrucció ha demostrat que 
no hi ha indicis que la meua de
tensada hagi comes cap delicte 
i que, si es considera que hi ha 
d'haver un procés, hauria de ser 
perla via civil". 

En canvi, les famílies, repre
sentarles per Xavier Prats, de 
Prats Advocats, reclamen que 
es continui' el procés perque "no 
només no es va garantir l'assis
tencia medica obligatoria sinó, 
el que és el pitjor, tampoc no es 
va garantir el protocol de sanítat 
ni les més mínimes prevenci
ons". A més, afegeixen que la 
investigada "no va complir amb 
els seus deures, existint una evi
dent relació de causalitat entre 
la desaten ció total i absoluta de 
les persones de la tercera edat 
i la seua lamentable mort". Les 

lmatge deis jutjats de Lleida. 

PRIMERA ONADA 

Al geriatric van morir 36 
deis 89 residents que hi va 
haver durant la primera 
onada de coronavirus 

famílies van presentar una que
rella que va ser admesa a tramit, 
en la qual denunciaven que la 
residencia va estar sense metge 
des del16 fins al 26 de mar<; del 
2020, per la qual cosa acusen 
la directora d'homicídi per im
prudencia, omissió de socors i 

GUARDIA CIVIL ARMAMENT 

Adjudiquen 88 
armesdefoc 
en l'última 
sub hasta 
Es va pagar 3.069 € 
per una escopeta 

un delícte social. La jutge que 
instrueix el cas podría prendre 
una decisió sobre aquest fet ben 
aviat. 

El director medie del CAP 
Primer de Maig, que va declarar 
coro a testimoni, va negar que 
no es prestés assistencia medica 
a residents, i una altra sanitaria 
va dir que es va fer el que es 
va poder. En la seua declaració, 
l'exdirectora de la residencia va 
assenyalar que el CAP s'havia 
negat a prestar-los assistencia 
al tenir el seu metge de baixa. 
Familiars van dir que "hi va ha
ver falta d'humanitat". 

Comencen 
les declaracions 
pel geriatric 
deTremp 
• El jutjat d'Instrucció 1 
de Tremp comen<;ara a 
prendre declaració aquest 
dijous a testimonis pel cas 
de la residencia Fiella de 
Tremp després que hagi 
imputat l'exdirectora del 
geriatric, Remei Navarri, 
i l'exresponsable d'Higi
ene Sanitiuia, M.R.N.O., 
per homicidi imprudent 
(van morir en un mes 64 
interns d'un total de 142), 
tracte vexatori als usua
ris i per les condicions de 
treball deis empleats del 
centre. Una de les prime
res a declarar com a tes
timoni sera Divina Far
reny, exgerent de Salut a 
Lleida i l'Alt Pirineu. Hi 
ha dos causes obertes, una 
per les morts i una altra 
pels presumptes delíctes 
contra la seguretat deis 
treballadors. Per aques
ta última causa hi ha ci
tats en sessions diferents 
un total de quaranta-nou 
treballadors del centre, 
als quals s'oferira l'opció 
d'emprendre accions. 

ILLEIDAI La Guardia Civil va ad
judicar ahir 88 armes de foc, el 
30% del total, en !'última sub
hasta que efectua el cosa Lleida. 
Es van fer 244 licitacions i de 
les 291 armes que van sortir a 
subhasta, 188 van quedar de
sertes (un 65%) i 15 (5%) van 
ser retirarles pels seus titulars. 
L'arma que va rebre més licita
cions (8) va ser una escopeta ita
liana del calibre 20. La més cara 
va ser una escopeta anglesa de 
gamma alta del calibre 12 que 
es va adjudicar per 3.069 euros, 
mentre que la més barata va ser 
una escopeta del calibre 12 que 
es va adquirir per 30 euros. Les 
armes que van quedar sense ad
judicació en la subhasta d'ahir 

lmatge ah ir de la sub hasta en que es van obrir els sobres ambles licitacions que van fer els interessats. 

seran destruirles a través d'un 
procés de fosa. 

La d'ahir va ser !'última 
subhasta d'armes que es fa en 
la comandancia després de la 
modificació del Reglament d'Ar-

mes, que determina que, quan 
ha passat un any des que es va 
fer el diposit, si el propietari no 
l'ha traspassat ni n'ha renovat 
la llicencia, l'arma es destruira 
en lloc de subhastar-se. En con-

cret, van sortir a subhasta ahir 
176 escopetes, 13 rifles de ca<;a 
major, 20 can:abines, 3 pisto! es 
detonadores, 50 pistoles i 29 re
volvers. Unes 600 persones van 
passar per l'exposició. 

SEGRE 
Oimarts, 29 de mar\ del2022 

SUCCESSOS 

Investiguen si 
l'agressió al 
Barri Antic 
va ser sexual 
Els Mossos envien 
les diligencies a l jutjat 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Els Mossos d'Esqua
dra enviaran al jutjat les dili
gencies informatives que van 
obrir la matinada de dissabte 
passat després de la suposada 
violació que hauria patit una 
dona al Barrí Antic, com va 
informar SEGRE diumenge. 
Els investigadors van pren
dre declaració a la noia, que 
també va ser sotmesa a un 
examen forense. En aquest 
sentit, durant l'exploració 
s'haurien apreciat signes 
d'una agressió física pero 
de moment no s'ha confir
mat que fos d'índole sexual. 
D'aquest cas van tenir conei
xement la Guardia Urbana 
i els Mossos d'Esquadra, i 
aquests últims es van fer 
carrec de la investigació. De 
moment no s'ha pogut preci
sar el que ha succe'it ni iden
tificar-ne l'autor. A !'espera 
de nous indicis, la policía ca
talana posara el cas en mans 
del j~tjat perque determini si 
s'ha de continuar investigant 
o, contrariament, s'arxiva el 
e as. 

Segons el balan<; de cri
minalitat publicat a finals 
del mes de febrer passat pel 
ministeri de !'Interior, a la 
província de Lleida es va te
nir coneixement d'un total de 
42 violacions el2021 davant 
les 21 de l'any anterior. A la 
capital del Segria van passar 
de 8 a 18. 

Acusat de robar el 
mobil d'una jove 
1 LLEIDA 1 La Guardia Urbana 
va detenir el cap de setmana 
passat un acusat del robato
ri d'un mobil a una jove en 
un establiment de lleure del 
carrer Riu Éssera. Els policies 
van veure les imatges de les 
cameres de seguretat en les 
quals s'observava el furt. La 
mateixa patrulla que va re
bre la denúncia va localitzar, 
un dia després, el suposat au
tor i el va arrestar. 

Denunciats més de 
trenta conductors 
1 LLEIDA 1 La Guardia Urbana 
va denunciar el cap de set
mana passat una trentena de 
conductors, una vintena dels 
quals perla via administrati
va i la resta perla vi a penal. 
La majoria d'ell,s van ser per 
alcoholemia. Es el cas del 
conductor d'un ciclomotor 
que, a més de begut, anava 
sense carnet, case, assegu
ran<;a ni ITV. 
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NATACIÓ FEDERACIÓ 

Cobrir la piscina del CN Lleida, 
objediu del nou delegat 
Seguí ho considera clau per evitar la fuga de nadadors i elevar el nivell 
XAVIER PUJOL 
1 LLEIDA 1 Joan Seguí, que fa tot 
just una setmana va prendre 
possessió del carrec de delegat 
de la Federa ció Catalana de Na
tació, té clars els objectius del 
seu mandat, que passen per re
cuperar algunes de les activitats 
que van quedar sus peses perla 
pandemia i, sobretot, cobrir la 
piscina olímpica del Club Nata
ció Lleida, una vella aspiració 
que també va quedar aparcada 
perla Covid i que és clau per al 
futur de la natació lleidatana. 

no és que ho hagi fet jo, ho han 
fet els clubs. Quan vaig entrar, 
estavem potser en un deis mo
ments més baixos de la natació 
a Lleida i afortunadament hem 
recuperat l'estatus que teníem 
temps enrere", va apuntar. 

Recuperar activitats 

Aquesta obra, que esta valo
rada en una mica més d'un milió 
d'euros, evitaría la fuga de na
dadors a la recerca de piscines 
de cinquanta metres en les quals 
entrenar-se durant l'hivern. "És 
un tema important que he de 
parlar amb el CN Lleida i amb 
les administracions per reacti
var-lo, perque és un deis motius 
principals que impulsen els na
dadors amb projecció a anar
se'n perque no ten en un entorn 
adequat per entrenar-se durant 
l'any", va assegurar en aquest 
sentit Seguí. 

Joan Seguí ha agafat el relleu de Caries Mas a la delegació. 

A banda de la piscina, Seguí, 
que mantindra el carrec de ge
rent del Club Inefc, vol "anar 
recuperant activitats que amb la 
pandemia s'han perdut, com la 
Diada de la Natació, en la qual 
premiavem els esportistes; el 
Campionat Provincial, que fa 
tres anys que no es fa, o la Lliga 
Lleidatana, a part de recalzar 
en el procés de reactivació de 
la seua activitat aquells clubs 
que per circumstancies han tin
gut la piscina parada durant un 
temps, com ha passat al CN Tar
rega, CN Mollerussa o a la Val 
d'Aran. Aquests són els primers 
passos, i per aixo vull reunir-me 
amb cadascun deis presidents 
deis clubs de la província per 
coneixer quina és la seua situ
ació", va assenyalar. El de Ma
nacor, de 34 anys, reconeix que 
la relació entre els clubs de la 
província "és fluida" gracies a 
Caries Mas. "El seu treball ha 
estat important perque la na
tacíó lleidatana fes un pasen
davant, tant en activitats com 
en el nivell deis esportistes", 
va afegir. 

LES FRASES 

Els contactes entre les institu
Cions, el CN Lleida i la Catalana 
per cobrir la piscina olímpica 
van quedar paralitzats J'estiu 
del2020 perla Covid. "Es l'as
signatura pendent que m'ha 
quedat del meu mandat", va ex
plicar ahir Caries Mas, el dele
gat sortint que abandona el car-

ATLETISME CROS 

«És un deis motius 
que impulsen els 
nadadors amb 
projecció a anar-se'n» 

JOANSEGU( 
NOU DELEGAT DE LA CATALANA 

rec després de tretze anys. "El 
tema esta sobre la taula. Vam 
iniciar converses pero la Covid 
ho va paralitzar tot, encara que 
hi havia bona predisposicíó per 
part de les administracions. Ara 
esperem que s'elabori un pro
jecte de piscina, que també ens 

Moment de la sortida d'una de les categories. 

Més de 500 atletes en el XXVI 
Cros del Palau d'Anglesola 
REDACCIÓ 
1 EL PALAU D'ANGLESO,LA 1 Una mi
ca més de mig miler d'atletes 
(540) van prendre part diu
menge passat en la vint-i-si
sena edició del Cros del Palau 
d'Anglesola, que es va celebrar 
en la pista situada al Pare deis 

Drets de la Infancia i !'Adoles
cencia. La prova, que tornava 
a celebrar-se després de quedar 
suspesa durant dos anys per 
la Covid, va comptar amb les 
categories seniors, veterans i 
juvenils, a banda de totes les 
de base. 

«És l'assig natura 
pendent que 
m'ha quedat del 
meu mandat» 

CARLESMAS 
EXDELEGAT DE LA CATALANA 

permetria recuperar el centre 
de tecnificació, que és el que 
ens manca ara mateix. Hauria 
d'anar tot lligat", va afegir Mas, 
que va fer una valoració positiva 
deis seus anys al capdavant de 
la Catalana a Lleida. "Cree que 
hem fet un pas important, pero 

ATLETISME MARXES 

La prova es va presentar ah ir a la Diputació. 

La Caminada de Carenes espera 
superar els 400 participants 
1 LLEIDA 1 La dotzena edició de 
la Caminada de Carenes, una 
marxa entre el Pont de Su
ert i Tremp que es disputara 
el proper 9 d'abril, compta ja 
amb 250 inscrits i espera arri
bar fins als 450. La prova, que 
esta inclosa en el Circuit Ca tala 

de Caminades de Resistencia, 
tindra tres recorreguts: un de 
llarg, de 52 km i un desnivell 
acumulat de 4.696 metres; un 
altre d'intermedi, de 30 km i 
2.533 m de desnivell, i un altre 
de curt, de 9 km i gairebé 500 
metres de desnivel!. 

SEGRE 
Dimarts, 29 de mar~ del 2022 

BASQUET 

El CBF Lleida obre 
un cicle de xarrades 
formatives 
1 LLEI DA 1 El CBF Lleida obre 
aquest divendres el cicle de 
xarrades formatives dirigí
des a entrenadors de basquet, 
no només del club sinó de 
tota la província. En la pri
mera sessió, prevista per a 
les 20.15 hores a la mateixa 
pista de l'Espai Fruita Barris 
Nord, anira a carrec d'Albert 
Puig, primer entrenador del 
CB Ekke Lleida, que parlara 
sobre la "construcció i l'exe
cució del contraatac". 

ESQUÍ 

Mirentxu Miquel, 
del CAEI, bronze 
a I'Estatal d'alpí 
1 GRANADA 1 Els esqui adors 
Nuria Pau i Quim Salarich, 
olímpics en els recents Jocs 
de Pequín, es van proclamar 
ahir campions d'Espanya 
d'eslalom en la primera jor
nada de !'Estatal absolut que 
es disputa a l'estació grana
dina de Sierra Nevada. L'es
quiadora del CAEI Mirentxu 
Miquel es va penjar la meda
lla de bronze. 

FUTBOL 

Keylor Navas acull 
30 refugiats a la 
seua casa de París 
1 PARISI El porter costa-riqueny 
del PSG Keylor Navas ha 
acollit a la seua casa de París 
trenta refugiats que fugen de 
la guerra després de la inva
sió d'Ucraina, afirma el club 
al diari Le Parisien. Keylor 
va condicionar amb llits la 
sala de cine del seu domicili 
per acollir aquestes persones, 
a quftambé va oferir roba i 
menjar. 

BASQUET 

Davies, una altra 
baixa peral joc 
interior del Bar~a 
1 BARCELONA 1 El pivot del Bar
c;a Brandon Davies es per
dra, com a mínim, els tres 
compromisos que el conjunt 
blaugrana afronta aquesta 
setmana a causa de la lesió 
a l'espatlla dreta que va pa
tir en el partit de diumenge 
davant del Joventut. La se
ua baixa deixa molt tocat el 
joc interior de Jasikevicius, 
jaque Sanli porta un parell 
de setmanes absent per una 
lumbalgia. El Barc;a juga avui 
un ajornat a Múrcia. 
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