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La Generalitat explicarà la 
proposta dels Jocs abans 
de dur a terme la consulta 
Lamban no parla amb Aragonès des de la reunió 
fallida i remarca que la candidatura és ''espanyolà' 
El Govern preveu poder 
explicar a la ciutadania 
la feina feta fins ara en 
la candidatura de Jocs 
Olímpics d'hivern Pirineus
Barcelona 2030, abans que 
els habitants de l'Alt Pirineu 
i Aran puguin decidir en una 
consulta a finals d'aquesta 
primavera si donen suport 
al projecte. 

Puigcerdà 
ACN 
Aquesta ha estat una de les de
mandes que se'ls va traslladar 
ahir en el marc del Consell d'Al
caldes de la Cerdanya, en el qual 
va participar la secretària general 
de l'Esport, Anna Cau la, i el secre
tari general de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori, 
Ricard Font. Caula va explicar que 
les reunions amb els alcaldes so
bre la candidatura dels Jocs d'hi
vern 2030 serveixen per apropar i 
construir aquest projecte amb el 
territori. 

També va afirmar que Catalun
ya compta amb un "ADN espor
tiu" i que l'organització de grans 
esdeveniments com aquest no 
són un "punt i final", sinó que 
suposen "una peça més d'un en
granatge" que ajuda a crear refe
rents entre els infants. la secre-
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tària general de l'Esport també va 
detallar que, tot plegat, implica la 
mobilització d'uns 4.000 esportis
tes i que aquests volums ja els ha 
absorbit el Pirineu quan ha acollit 
altres proves esportives. 

En aquest sentit, va destacar 
que el que faran els JJOO es dotar 
de projecció internacional aquest 

territori. Per la seva banda, Font 
va explicar que s'han de desen
volupar estratègies per promo
cionar el Pirineu des d'un punt de 
vista global i no en termes turís
tics. Així, va posar com exemple 
l'oportunitat de donar a conèixer 
aquesta marca per als productors 
agroalimentaris de la zona o per 

millorar els entorns dels parcs 
naturals. 

Per la seva banda, el Govern va 
tornar a tancar la porta a obrir la 
consulta sobre els Jocs Olímpics 
d'Hivern al Berguedà, el Ripollès 
i el Solsonès i va insistir que s'es
coltarà la veu del territori a través 
de les taules de participació, que 
s'han obert als alcaldes. En pa-

Manté el (no' 
a traslladar la 

pregunta a més 
comarques 

• 
ral·lel, el president d'Aragó, Javier 
lamban, va assegurar que no ha 
tornat a parlar amb el president 
de la Generalitat, Pere Aragonès, 
des d'abans de la reunió que ha
vien de mantenir a Balaguer fa 
unes setmanes. 

El president d'Aragó va remar
car que la candidatura és "espan
yola" i els "ritmes" els ha de mar
car el Comitè Olímpic. I va dir que 
no té cap "inconvenient" ni "reti
cència" en tenir un contacte en el 
futur per parlar sobre el projecte. 

Reunió entre la 
síndica d1\ran 
i el president 
del consell del 
Pallars Sobirà 
la síndica d'Aran, Maria Vergés, 
va rebre ahir a la seu del Con
selh Generau d'Aran al presi
dent del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà, Carlos lsus Cas
tellarnau, amb qui va tractar 
temes com ara la gestió dels 
residus a l'Aran, la candidatura 
olímpica d'hivern de 2030 o els 
treballs conjunts en el projecte 
lEADER, que suposen un gran 
impuls en el desenvolupament 
territorial. Vergés va dir que 
"volem establir sinergies" amb 
els territoris veïns en temes 
com la diversificació econòmi
ca o la digitalització. 

Campanya 
per fomentar 
l'augment del 
reciclatge a la 
Seu d'Urgell 
la Mancomunitat d'Escombra
ries de l'Urgellet avui la nova 
campanya Si recicles, guanyes. 
Per una taxa justa, que té com 
a objectiu reciclar el 65% dels 
residus que es produeixen en 
els municipis que formen part 
de l'ens, un percentatge que es
tableix com a obligatori la Unió 
Europea. la campanya perme
trà estalviar fins a 60 euros en 
la taxa de la brossa, a través de 
conteni~ors intel ·ligents. Fins al 
pròxim dia 27 de febrer s'ins
tal·larà un punt informatiu a 
la plaça de les Monges per su
mar-se a la iniciativa. 
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