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El COE 'posa' de Lambén y busca
el acuerdo con el esquí aragonés
Blanca defiende que habní
candidatura "sí o sí" y se abre
a negociar con las estaciones

Descarta un proyecto de
Juegos Olimpicos planteado
en solitario por Catalunya

El presidente de Aragón
quiere evitar competiciones
sin su consentimiento 1

t'Ab. ,

FOTO: T.A./ La actividad se celebra ba cada miércoles desde octubre

Un concurso de 'breakdance'
baja el telón de Lleida Jove
FOTO: Tony Alcantara I La Societat de Pescadors Esportius quiere incentivar la pesca con esta acción

La UdL retorna
a la sociedad
300 euros por
cada 100 que
le da el Govern
La Udl devolvió a la sociedad
184,31 eu ros por cada 100 de
gastos en el 2019, y 306,08 euros por cada 100 de financia ción pública de la Generalitat
el mismo año, según un informe elaborada por tres profesoras de Economia Aplicada.
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Neteja és
Benestar
CASA

15 anys
a Lleida
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Encuentran
documentos
entre las ruinas
de los edificios
de Vilanoveta

Un preso hiere
con palos de
fregar a cinco
funcionarios

La Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida envia ra una carta a la Generalitat y a la Paeria
para reclamar que hagan cumplir la Llei d'Arxius para custodiar el fondo documental que
se ha encontrada entre las ruinas de los edificios derribados.

Niega en el
juicio el intento
de matar a un
hombre en Àger
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El COE s'obre a negociar amb els
territoris i estacions d'Aragó que
volen col·laborar amb els JJOO
Aleja nd ro Bla nco descarta una candidatura només çatalana i
vol reprendre el diàleg abans de presentar-ne una de definitiva
proves que inicialment s'havien
previst a la Val d'Aran, es farien
a Cerler, per donar resposta així a les reclamacions del govern
d'Aragó. Això aniria a canvia d'alguna de lès disciplines de gel proposades a Saragossa que passaria a Catal unya. En qualsevol cas,
malgrat aquest canvi, la propost a
preveia la celebració de 52 proves

Madrid
ORIOL BOSCH/ROGER PI (ACN)
El president del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), Alejandro Blanca, es va mostrar ahir obert a negociar la candidatura per als JJOO
d'Hivern 2030 directament amb
els territoris i les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat
interès. Blanca va remarcar que
el COE vol presentar una candidatura "sí o sí" perquè Espanya mai
ha celebrat uns Jocs d'Hivern al
Pirineu i "s'ho mereixen". Després
de donar per trencades les negociacions per una acord de candidatura conjunta entre Catalunya
i Aragó, el president del Comitè
va dir que malgrat "anem molt
apurats de temps" cal reprendre
el diàleg per intentar presentar la
proposta que va plantejar la comissió tècnica. En aquest sentit,
va descartar una candidatura que
només inclogui Catalunya.
Alejandro Blanco va recordar
que la candidatura la presenta el
COE i va posar en valor que la gent
dels dos territoris, en referència a
Catalunya i Aragó, hagi entès la
importància de la candidatura i
per això estiguin "lluitant" per un
acord i deixar de banda "debats
estèrils". En aquest sentit, Blanco
va lamentar que mentre en el terreny de la política hi hagi debat,
en l'àmbit tècnic, hi hagi acord i
per això no va descartar negociar

Els empresaris
veuen amb
((esperança" la
decisió del COE

FOTO: ACN/ El president del COE durant la roda de premsa que va oferir ahir sobre la candidatura dels Jocs
directament amb els territoris.
El president del COE va dir que
no hi ha un calendari que limiti el
termini per presentar la candidatura però sí que va destacar que
"anem molt apurats de temps" i
que les altres candidatures que
competeixen a l'espanyola estan

Aragó vol evitar "per tots els
mitjans" proves a les seves
estacions sense consentiment
El govern d'Aragó veu "inviable"
una candidatura olímpica en què
hi participin les estacions aragoneses al marge d'un possible
acord institucional amb el COEi
Catalunya. En aquest sentit, el
conseller d'Esports del govern
aragonès va dir que aquesta proposta seria un "disbarat"_encara
més gran que el que va plantejar
el president del COE, Alejandro

Blanca, inicialment, per la qual
cosa, va assegurar que faran servir "tots els mitjans" per evitar-la.
En una reunió a Saragossa amb el
president Javier Lamban, alcaldes
de municipis del Pirineu d'Osca
van demanar la participació de
tots els partits polítics a la reunió
que s'ha sol·licitat amb el president espanyol, Pedro Sanchez. A
la reunió es va acordar sol·licitar

molt més avançades. Per això va
destacar que el pròxim dia 1 de
juny, quan està prevista una visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COl), Thomas
Bach, a Madrid, caldria deixar
clar que "seguim a la carrera". El
treball que s'ha fet fins ara en el
una reunió amb el president espanyol, Pedro Sanchez, on Javier
Lamban aniria acompanyat dels
representats de totes les forces
polítiques d'Aragó.
Per la seva banda, el conseller d'Educació, Cultura i Esports
del govern de l'Aragó, Felipe Faci,
va acusar de "deslleialtat greu"
el president del COE, Alejandro
Bla nco, per haver obert la porta a
negociar al marge del govern autonòmic amb entitats i operadors
que, segons la versió del dirigent
olímpic, estarien disposats a formar part dels Jocs d'hivern 2030
encara que no tinguin el suport
de l'executiu de Javier Lamban.

marc de la comissió tècnica "no
es pot obviar", va dir Blanca, que
també va recordar que després
de l'acord presentat al març, es
van fer tres reunions més amb
representants polítics de Catalunya i Aragó i es va fer un replantejament que comportava que 5

a Aragó i 42 a Catalunya. Blanco
també ha matisat que s'haurien
de fer 18 proves fora de l' Estat,
per no construir infraestructures
requerides per al salt o el descens
en tobogan de gel.
Per la seva banda, la plataforma d'empresaris que es presentava fa pocs dies sota ellema 'Per
un impuls al Pirineu, diem SÍ' ha
celebrat la decisió de voler tirar
endavant ··¡a _cand idatura. Josep
Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, va
destacar la necessitat d'escoltar
els territoris aragonesos.

Stop JJOO estudia portar a
l'Oficina Antifrau un espot
institucional sobre el projecte
La Plataforma Stop JJOO va lamentar que des del COE "s'entestin" en mantenir el projecte
de Jocs d'hivern 2030 malgrat
reconèixer que ara per ara no hi
ha acord polític per tirar-lo endavant. Un dels seus portaveus,
Bernat Lavaquiol, va assegurar
que amb tot plegat es constata
que la candidatura "fa aigües
per tot arreu" i va tornar a de-

manar al Govern que la retiri.
També va afirm ar que, precisament, aquesta manca d'unitat
en l'esfera política i la "contestació social" que ha rebut la fa ran
"caure", ja que considera que el
COl no la triarà. D'altra banda,
des de l'entitat van anunciar que
estudien porta r al Síndic i a l'Oficina Antifrau un espot institucional sobre el projecte.
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L'acusat d'intentar matar a
ganivetades un home a Àger
diu que no recorda els fets

Crema cablejat
elèctric davant
del cementiri
de Sanaüja

La fiscalia creu que l'atac va ser premeditat i sorpresiu
i que les ferides, al tòrax i l'abdomen, eren de risc vital
l'acusat d'intentar matar
a ganivetades un home a
Àger el 23 de febrer de 2019
va dir al judici que duia un
ganivet perquè anava a una
botiga "a afilar-lo" però que
no recorda els fets i que mai
havia pensat "en acabar
amb la vida de cap humà".
Lleida
s.I ACN

c.

El fiscal, en canvi, va considerar
que l'acusat tenia la intenció de
matar l'home, ja que el va atacar
"per sorpresa" i sense que la víctima es pogués defensar. A més,
els Mossos van dir que el metge
que el va atendre els va dir que
les ferides causades, al tòrax i
a l'abdomen, eren de risc vital i
per això la víctima va ser traslladada en helicòpter a un hospital
de Barcelona, on la van haver
d'operar fins a quatre vegades.
Per això, la fiscalia demana que
se'l condemni a 14 anys de presó

Un turisme
atropella
un cabirol a
la carretera
C-13, a Talarn
La carretera C-13, en el seu pas
pel terme municipal de Talarn,
va registrar ahir al matí un accident de trànsit. Els fets es van
produir concretament a l'altura
del punt quilomètric 82, quan
un turisme va atropellar un cabirol que es trobava al mig de
la carretera. Els serveis d'emergències van ser alertats a les
09.29 hores. El cabirol no va córrer la mateixa sort que el conductor del vehicle, el qual no va
resultar ferit. Segons dades de
la Generalitat de Catalunya, es
calcula que al territori català hi
ha un accident amb fauna cada
dos dies de mitjana.

FOTO: C. S. I L'acusat d'intentar matar un home a Àger durant el judici
per intent d'assassinat. La defensa posa en dubte la premeditació.
"Jo no anava a apunyalar ningú, però em vaig trobar amb ell
-la víctima-, em va donar una
puntada i llavors no sé què va
passar. Em vaig defensar", va declarar l'acusat durant el judici.
Per la seva banda, la víctima,
va assegurar que l'acusat, amb
qui ja havia tingut diversos en-

frontaments, el va atacar per
sorpresa i sense dir-li "ni una paraula", uns extrems que va confirmar un testimoni que es trobava
al lloc dels fets treballant amb la
víctima. "El va apunyalar sense
dir res. Va ser tot molt ràpid, no li
va donar temps a defensar-se", va
dir. Tant el testimoni com la víctima van explicar que ja havien tingut baralles abans per una dona.

La Vall de Boí celebrarà
la setena edició del Trek
Festival del 7 al 9 d'octubre
El cap de setmana del 7 al 9 d'octubre, la Vall de Boí celebrarà la
7a edició del Vall de Boí Trek Festival, amb una programació ben
variada. El Trek Festival constarà
d'activitats adreçades tant a les
famílies amb infants, al públic
adult com per a aquells que busquen un senderisme de més llarga distància. El programa ja està
disponible tant a l'espai web vallboi.cat, com a la web festivalssenderismepirineus.cat. Tindrà
com a tret de sortida una xerrada sobre la geografia dels estanys els d'avui i els que hi van ser.
Dissabte, s'iniciaran els itineraris
a peu per interpretar i descobrir
la natura observar els arbres del
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de llegendes, de falles i cabanes de pastor,

Compta amb
senderisme,
natura, cultura
i Starlight
de romànic i estrelles i tast de
producte local. A més, diumenge es podrà conèixer les aigües
del Balneari Caldes de Boí, pujar
la una muntanya, redescobrir el
romànic i fer una cursa d'orientació als voltants del Salencar de
Barruera, un espai d'interès. Així
mateix, s'inclou una ruta guiada
al Parc Nacional d'Aigüestortes
amb E.bike, una modalitat respectuosa amb el medi ambient.

Els Mossos van detenir l'acusat
hores després dels fets al Congost
de Montrebei. Segons van explicar els agents, se'l van trobar sense samarreta, però després els va
explicar on l'havia tirat. Un altre
agent va declarar que l'acusat va
llençar també l'arma i que era "un
ganivet de cuina d'uns 20 centímetres".
La fiscalia considera que queda provada la temptativa d'assassinat i demana que es condemni
l'home a 14 anys de presó i 7.920
euros de multa. La defensa, en
canvi, posa en dubte que l'atac
fos premeditat i demana que se li
rebaixi la petició de pena.

Els efectius dels Bombers de la
Generalitat van treballar ahir
en l'incendi de cablejat elèctric situat davant del Cementiri de Sanaüja. En aquest sentit,
els serveis d'emergències van
rebre l'avís a les 00.37 hores i
fins al punt de l'incendi s'hi van
traslladar unitats dels Bombers. No hi va haver ferits.

Ferit a cames i
braços en caure
d'un patinet
elè tri a Es ot
Un home va resultar ferit lleu
ahir dimecres al matí després
de caure del seu patinet elèctric a Espot, a la Noguera Pallaresa. El conductor va alertar els
serveis d'emergències en caure
al carrer a les 11.51 hores i es
va activar el corresponent protocol. El Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) va atendre
l'home al lloc dels fets, aquest
va patir ferides a les cames i els
braços principalment.

ORGANISME AUTÒNOM DE
GlSTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBIJTS LOCALS
SERVEIS CENTRALS

EDICTE
Atesa la delegació a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
acordada pels Ajuntaments dels municipis que es relacionen de
la publicació de l'anunci d'exposició pública de la Matrícula de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Atès que aquests ajuntaments tenen una població superior a
10.000 habitants.
Atès que la matrícula provisional d'aquest impost corresponent
a l'exercici de 2022 ha estat aprovada per resolució de l'll.lma.
Sra. Delegada de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a
Lleida.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 del Reial Decret

243/1995, de 17 de febrer, s'exposen al públic, a la seu electrònica
de tràmits de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals de la Diputació de Lleida, https://tramits.oagrtl.
cat/, i en els respectius ajuntaments on consten donats d'alta,
les matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de
l'exercici 2022 corresponents als següents municipis:
BALAGUER, CERVERA, MOLLERUSSA, TÀRREGA, SEU
D'URGELL.
Contra aquesta resolució, d'acord amb el que estableix
l'article 4 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, es podrà
interposar recurs de reposició potestatiu davant l'lLima. ~ra.
Delegada de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a
Lleida o reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal
Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la finalització del termini
d'exposició pública .
Lleida, 24 de maig de 2022.
El President,
Joan Talarn i Gilabert
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Vint empreses participen
al programa 'Impulsa't'
de la Diputació de Lleida

La

TÀRREGA

FO 0 : Diputació de Ueida I La primera formació es va impartir ahir
FOTO: Aj. Tàrrega I El Mercat del Vehicle d'Ocasió de Tàrrega exposarà vehicles seminous de concessionaris

El director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera, acompanyat de la ponent
Yolanda Tarango, encarregada
d'impartir la primera formació
grupal que ha abordat la temàtica de 'Competències per a un
negoci eficaç', van donar ahir la
benvinguda a la Diputació als representants de les 20 empreses
que han estat seleccionades per
participar en el programa lmpulsa't, que ha permès als participants adquirir les competències
i coneixements necessaris per
enfortir i consolidar l'empresa.
En aquesta primera edició, les
20 empreses seleccionades que
sumen -entre totes- un total
de 70 treballadors i una facturació conjunta de més d'1.400.000

€, tenen representació a 10 comarques de tota la demarcació
(1 de la Val d'Aran; 1 de l'Alta Ribagorça; 4 de les Garrigues; 1 de
la Noguera; 2 del Pallars Jussà; 2
del Pla d'Urgell; 1 del Solsonès:
1 de l'Urgell; 5 del Segrià i 2 de
la Cerdanya), i que formen part
dels sectors agroalimentari, TIC,
serveis(enginyeria, arquitectura,
artesania, turisme, comerç).

Les Borges
acull aquest
divendres
l'espectacle 'A
Tentipotenti'

Deu persones
assagen el
teletreball
en 'hub' des
del Jussà

La capital de les Garrigues viurà
un cap de setmana d'intensa
activitat cultural i de promoció
econòmica. Aquest divendres
tindrà lloc l'estrena de l'espectacle 'A Tentipotenti', de la nova
companyia lleidatana Eix Creatiu, que enceta la seva trajectòria amb aquest espectacle
familiar de gran format que reflexiona sobre la contaminació
dels mars i els oceans. Igualment, de divendres a diumenge, membres del consistori borgenc estaran presents al Mercat
d'Escapades de Catalunya, un
certamen que tindrà lloc a l'Arc
del Triomf de Barcelona.

Un total de deu persones estan
teletreballant aquesta setmana
a Tremp dins del projecte Catalunya Rural Hub. Es tracta de
deu persones amb perfils digitals que teletreballen al món urbà i durant uns dies faran el mateix al Pallars Jussà. L'objectiu és
demostrar que és possible treballar en telecomunicacions des
de qualsevol punt, i el Pallars
n'és un més. El propòsit és combatre el despoblament i afavorir
l'arrelament en entorns rurals,
aprofitant la possibilitat de teletreballar. El Jussà es va presentar en aquest projecte perquè
vol ser territori d'acollida.

llibjectiu és
donar eines
per enfortir les
.
companyies

Sorteig de 2.000 euros
entre els compradors
d/un vehicle al Mercat
Amb la idea de promoure les vendes
El 9è Mercat del Vehicle d'Ocasió de Tàrrega tornarà a sortejar
un premi de 2.000 euros entre
tots els compradors de vehicles
durant la celebració del mercat
amb la finalitat de promoure les
vendes.
A més, l'organització del certamen torna a endegar una intensa
campanya de promoció a través
de les xarxes socials per atreure
més públic de la zona i de les localitats veïnes, tant de la comarca
de l'Urgell com dels municipis de
la Plana.

FOTO: Aj. Tàrrega I L'organització espera una bona presència de públic

