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JoRDi EChEvARRiA

agèncieS
❘ MADRiD ❘ Representants del Go-
vern estatal, de la Generalitat i 
del Comitè Olímpic Espanyol, 
reunits a la seu d’aquesta última 
institució a Madrid, van validar 
i firmar “la proposta presenta-
da, debatuda i acordada per la 
Comissió Tècnica” sobre la can-
didatura als Jocs Olímpics d’Hi-
vern del 2030, “a l’espera que 
s’hi sumi el Govern d’Aragó”, al 
quan van instar a “mantenir els 
acords”. En la reunió van parti-
cipar el secretari d’Estat per a 
l’Esport, José Manuel Franco; la 
consellera de la Presidència de 
la Generalitat, Laura Vilagrà, i 
el president del Comitè Olímpic 
Espanyol, Alejandro Blanco, qui 
va afirmar al final que s’havia 
validat la proposta “presenta-
da, debatuda i acordada” per 
la comissió tècnica, donant així 
per ratificat el projecte del qual 
ara Aragó renega. Sense entrar 
en més detalls, el COE en un 
comunicat va parlar breument 
de l’absència dels aragonesos. 
“Esperem i confiem que el Go-
vern d’Aragó se sumi a aquesta 
proposta”, va dir.

Després de la reunió, Vila-
grà es va mostrar satisfeta per la 
validació de la proposta inicial: 
“Estem satisfets per l’acord al 
qual hem arribat. Avui es trac-
tava d’acabar de validar-lo des 
d’un punt de vista polític.” En 
aquest sentit, Vilagrà va recor-
dar que l’acord ha “costat” i ha 
obligat a fer sis reunions i va 
insistir que el Govern català no 
preveu acceptar cap canvi en la 
proposta.

Per la seua part, Alejandro 
Blanco va dir que “esperarem la 
reacció del president d’Aragó i 
hem d’accelerar per tancar ràpid 
i quan vinguin els membres del 

COI presentar una candidatura 
homogènia, ja amb tot el que 
comporta: seus, cerimònies, vi-
les...”, va indicar.

La proposta “presentada, de-
batuda i acordada” i que Blan-
co confia “que aquesta sigui la 
que arribi al final”, contempla 
que a Catalunya s’organitzin 
l’esquí alpí (la Molina-Masella), 

Aval a les seus olímpiques
El COE, Catalunya i el Govern espanyol firmen l’acord tècnic per al repartiment de proves, malgrat 
la plantada del president d’Aragó || Confirmades Baqueira i les altes opcions de Boí Taüll

olimpisme jocs d’hivern 2030

José Manuel Franco, alejandro Blanco i Laura Vilagrà, ahir durant la reunió per firmar l’acord.

CoE

reBuig de LaMBán
“El CoE i el govern espanyol 
han d’aclarir si defensen 
Espanya o només Catalunya 
en el projecte”

n El president de la Genera-
litat, Pere Aragonès, firmarà 
dilluns un decret d’impuls de 
la convocatòria de consulta 
dels Jocs Olímpics d’Hivern 
2030. Així consta en una con-
vocatòria remesa ahir pel Go-
vern, que detalla que, després 
de la firma, les conselleres de 
Presidència, Laura Vilagrà, 
i d’Acció Exterior i Govern 
Obert, Victòria Alsina, do-
naran explicacions sobre la 
logística de la consulta en ro-
da de premsa.

En aquest sentit, la Genera-
litat estudia dos opcions per 

a la consulta territorial que 
està prevista per a la primera 
quinzena de juliol.

Segons va revelar RAC1, 
una de les opcions és fer la 
mateixa pregunta a les 9 co-
marques que participarien en 
el referèndum popular –les 
sis d’Alt Pirineu i Aran (Alta 
Ribagorça, Alt Urgell, Cer-
danya, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà i Val d’Aran), i les tres 
que ho han demanat (Solso-
nès, Berguedà i Ripollès)–. 
En l’esmentat cas, el resultat 
només seria vinculant a les co-
marques de la vegueria d’Alt 

Pirineu i Aran, mentre que 
no ho seria en les altres tres.

L’altra opció que estudia el 
Govern és que sigui el resul-
tat vinculant a les nou comar-
ques, però en aquest cas les 
preguntes que es farien serien 
diferents a l’Alt Pirineu i Aran 
respecte a les altres tres co-
marques. Aquest referèndum 
es duria a terme tant presenci-
alment com a través de la via 
telemàtica.

La consulta, segons va in-
formar la Generalitat, tindrà 
“una pregunta clara, directa 
i de resposta sí o no”.

eL detaLL

El Govern estudia dos opcions per a la consulta al juliol

l’snowboard, l’esquí artístic (Ba-
queira Beret), l’esquí de munta-
nya (Boí Taüll com a opció pre-
ferida) i l’hoquei sobre gel, amb 
el Palau Sant Jordi de Barcelona 
com a escenari. 

Davant d’una possible can-
didatura en solitari de Catalu-
nya, Blanco no va voler fer de-
claracions, però va admetre que 

molta gent ja pensa en aquesta 
situació.

Hores abans, el president 
d’Aragó, Javier Lambán, va rei-
terar que no acceptaria aquesta 
proposta tècnica per al reparti-
ment de proves i seus d’aques-
ta candidatura conjunta amb 
Catalunya: “Puc afirmar amb 
rotunditat que aquesta propos-

ta no s’acceptarà en cap cas”, 
va dir en una visita a un col·le-
gi mentre a Madrid es reunien 
COE, Govern estatal i Govern 
català. Segons ell, la proposta 
tècnica no reflecteix la candi-
datura equilibrada i igualità-
ria que reclamaven i amb què 
s’havien compromès el COE i el 
Govern espanyol quan els van 

convidar a participar en el pro-
jecte olímpic. 

Ara, la Diputació General 
d’Aragó plantejarà una nova 
proposta, reclamant que, a part 
de Candanchú, també se cele-
brin proves a Formigal i Cerler. 
“El COE ha d’aclarir si defensa 
Espanya o només Catalunya”, 
va concloure Lambán.

apuntS

Aran veu “irresponsable”  
i “deslleial” Lambán
n La síndica d’Aran, Maria ver-
gés, va manifestar total decep-
ció amb l’actitud del president 
d’Aragó Javier Lambán, que va 
qualificar d’“irresponsabilitat 
impròpia d’un representant 
públic i que el farà passar a la 
història com el responsable 
que el Pirineu perdi una opor-
tunitat única per al seu futur”, 
va informar ahir el Conselh Ge-
nerau en un comunicat. “No 
es comprèn aquest posiciona-
ment en un moment clau per 
tancar aquesta candidatura 
després de mesos de converses 
i negociacions. Representa un 
menyspreu i una deslleialtat a 
la val d’Aran i al conjunt del Pi-
rineu”, va declarar vergés, que 
sempre ha defensat una candi-
datura conjunta entre Catalu-
nya i Aragó.

Un assessor del COI insta 
que Aragó s’hi sumi
n L’assessor de la presidència 
del Coi, el català Pere Miró, va 
explicar ahir en una entrevis-
ta a RAC1 que la candidatura 
sortiria guanyant si s’hi sumés 
Aragó. Miró va assenyalar que 
“Catalunya té molt bones ins-
tal·lacions i Aragó també, i 
no s’ha d’oblidar que ja havia 
presentat una candidatura en 
solitari”. i va afegir: “Sempre 
soc partidari d’ajuntar i sumar. 
incloure sempre és bo. Exclou-
re és menys bo”. Pel que fa al 
nom de la candidatura, Miró va 
admetre que la paraula “Barce-
lona” té força pel record dels 
Jocs del 92, encara que creu 
que si es digués simplement el 
“Pirineu” el Coi també l’accep-
taria. “Si es digués purament el 
Pirineu, el Coi l’acceptaria. Però 
tothom sap el que va ser Barce-
lona’92. Sí que pesa el nom”, va 
concloure.
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Foto de grup ahir a Isona de la consellera de Cultura, Natàlia garriga, amb els titulars de la Xarxa de Museus, alcaldes, el bisbe de Solsona i el president de la Diputació.

Diputació De lleiDa

reDaCCIó
❘ isona ❘ La consellera de Cultura, 
Natàlia Garriga, va presidir ahir 
a Isona la comissió institucio-
nal dels dotze equipaments que 
formen la Xarxa Territorial de 
Museus de les Terres de Lleida 
i Aran per passar balanç de les 
activitats de l’últim any i do-
nar llum verda a les de l’actual 
exercici. 

En la reunió van participar el 
nou bisbe de Solsona, Francesc 
Conesa; el president de la di-
putació de Lleida, Joan Talarn, 
així com la vicepresidenta Este-
fania Rufach; i els alcaldes i titu-
lars dels equipaments museístics 

de la Xarxa. La consellera va 
declarar que “aquest és el camí: 
compartir, treballar en xarxa 
entre tots els equipaments i en-
tre totes les institucions i mi-
llorar l’accés dels ciutadans a 
la cultura”. 

El pressupost total de la Xar-
xa per al 2022 és de 425.000 
euros, dels quals 275.000 eu-
ros es destinaran a la línia de 
foment en forma de subvenci-
ons i 150.000 euros a la de co-
operació en diverses actuaci-
ons. Entre els objectius del pla 
d’operacions per a aquest any 
en curs destaquen l’acció de fo-
mentar l’avenç cap al model de 

museu social, a més de donar vi-
sibilitat a les propostes de valor 
dels museus cap a la ciutadania; 
millorar la gestió dels actius pa-
trimonials implementant pro-
grames de suport, programant 
accions de formació i impulsant 
l’ús de recursos de forma man-
comunada; i crear campanyes 

de comunicació i divulgació de 
les accions de la Xarxa per tot 
el territori local i del país. 

Per la seua part, Talarn va 
destacar la coordinació d’es-
forços dels museus en favor de 
més cohesió territorial, ja que 
“la cultura ens defineix com a 
societat i aquests equipaments 
serveixen per explicar com 
hem construït la nostra iden-
titat i quins esforços fem per 
preservar-la”.

La Xarxa, const ituïda el 
2016, agrupa des del Museu de 
Lleida i el Morera fins als mu-
seus comarcals, l’Ecomuseu 
d’Àneu o el Diocesà d’Urgell.

els museus de lleida, més integrats
La consellera de Cultura presideix la comissió institucional de la xarxa que agrupa els 12 equipaments 
del territori || Llum verda al pla d’actuacions i al pressupost de 425.000 € per a aquest 2022

política cultural equipaments

El ‘nou’ Museu  
de la Conca Dellà, 
a la recta final
n Després de la reunió 
institucional, la conselle-
ra de Cultura va aprofitar 
per visitar les obres de re-
forma de l’edifici del Mu-
seu de la Conca Dellà, ja 
a la recta final de la seua 
ampliació. Aquesta mo-
dernització el consolidarà 
com un referent en la in-
vestigació paleontològica 
a Catalunya.

abacus reformarà enguany 
l’establiment a lleida per 
donar més pes als llibres

equipaments comercials

❘ lleiDa ❘ Abacus Cooperativa re-
formarà al llarg d’aquest 2022 
el seu establiment de Lleida, a 
rambla d’Aragó, per potenciar 
l’apartat de venda de llibres en 
detriment de l’àrea dedicada a 
papereria i botiga de joguines 
educativa. De fet, la reforma 
d’aquest comerç s’emmarca en 
un pla empresarial que afecta-
rà unes altres 14 llibreries de 
la cooperativa a Vic, Sant Cu-
gat, Girona, Badalona, Saba-
dell, Tarragona, Manresa, Reus, 
Mataró, Terrassa, l’Hospitalet 
de Llobregat i als barris de Fa-
bra i Puig, Urquinaona i Sants a 
Barcelona. El primer pas del pla 
es va materialitzar dijous pas-
sat amb l’obertura d’una nova 
llibreria a Barcelona, al carrer 
Còrsega. Abacus va explicar 
en un comunicat que aquesta 

reforma del model de llibreries 
prendrà com a referència l’esta-
bliment de Lleida. 

D’altra banda, una de les 
claus en la nova estratègia de 
llibreries Abacus serà que qual-
sevol persona podrà accedir a 
qualsevol llibre en 24 hores i 
des de qualsevol punt de l’Estat, 
mitjançant la compra online. 
Amb aquest objectiu, la coope-
rativa implementarà tot el seu 
potencial logístic, disposant de 
més de 160.000 títols a l’edifici 
central de Vilanova del Camí, 
a l’Anoia. Des d’aquest punt es 
procedirà a l’enviament perquè 
el lector disposi dels llibres de-
sitjats en un màxim de 24 hores 
des de la comanda, ja sigui al 
seu propi domicili o a través del 
sistema click&collect a l’establi-
ment Abacus triat.

art exposició
laia peDrós

obres de llorenç isanda a tàrrega per “reflexionar sobre el futur”
❘ tàrrega ❘ La Sala Marsà de Tàr-
rega va estrenar dijous l’expo-
sició escultòrica Futurs Ignots, 
de l’artista barceloní Llorenç 
Isanda, informa Laia Pedrós. 

Isanda, a l’esquerra a la foto, al 
costat del regidor de Cultura, 
Carlos Vílchez, va explicar que 
“aquestes peces de fusta tenen 
formes molt orgàniques que 

juguen amb les possibilitats 
evolutives de les plantes i que 
conviden a reflexionar des del 
silenci i la contemplació sobre 
el futur desconegut”.

reuNIó a ISoNa
isona va acollir ahir la reunió 
de la comissió de la Xarxa 
de Museus, de caràcter 
itinerant per tot lleida
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Imatge promocional de l’espectacle amb actors de Comediants, amb el castell de Mur al fons.

comunicant

redaCCIó
❘ castell De mur ❘ El consell comar·
cal del Pallars Jussà va informar 
ahir de la posada a la venda de 
les entrades (portal pallarsclik.
com) per poder gaudir a la col·
legiata i el castell de Mur, el 4 i 
5 de juny, de l’espectacle Mur, 
guspira del MNAC, a càrrec de 
la companyia Comediants. Es 
tracta del muntatge especial 
amb què estava previst culmi·
nar l’1 i 2 de maig del 2020 la 
commemoració del centenari 
del primer arrancament de pin·
tures murals romàniques al Pi·
rineu català. 

L’espectacle, que Comediants 
va presentar al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) el 
novembre del 2019, es va acabar 
suspenent per culpa de la pan·
dèmia, en ple confinament ara 
fa dos anys. El muntatge teatral 
de Comediants té com a objec·
tiu fer reviure en els escenaris 
originals el procés d’arranca·
ment i posterior venda de les 
pintures romàniques de l’absis 
de la col·legiata de Mur el 1919 
(vegeu el desglossament), uns 
fets que van ser determinants en 
els anys següents per a la cam·
panya de la Mancomunitat de 
Catalunya de preservació i pro·
tecció d’altres pintures murals 
romàniques del Pirineu català, 
entre les quals les de la Vall de 
Boí, actualment conservades i 
exhibides al MNAC. Així, està 

comediants estrenarà la seua 
obra ‘romànica’ a mur al juny
Tres funcions els dies 4 i 5, dos anys després del previst, per la pandèmia

arts escèniques patrimoni

previst que la companyia teatral 
acompanyi els espectadors en 
una acció itinerant i participa·
tiva que suposarà un viatge al 
passat recorrent en grup tres es·
cenografies diferents entorn del 
castell i la col·legiata. L’especta·
cle, amb una funció el dissabte 
4 de juny i dos el diumenge 5, 
comptarà amb música en directe 
i la participació de 33 persones, 
entre elles diversos actors i ac·
trius locals.

n L’estiu del 1919, el mar·
xant d’art Ignasi Pollak va 
comprar al rector de Santa 
Maria de Mur les pintures de 
l’absis de la col·legiata, que 
van ser arrancades amb la 
tècnica de l’strappo. Traslla·
dades a Barcelona, les va ad·
quirir el col·leccionista Lluís 
Plandiura, que el 1921 les va 

enviar a Nova York, on van 
ser venudes al Museu de Be·
lles Arts de Boston, on s’ex·
hibeixen avui dia. El presi·
dent del consell del Pallars 
Jussà, Josep Maria Mullol, va 
expressar “satisfacció per po·
der tornar a programar per fi 
aquest esdeveniment a l’en·
torn espectacular de Mur”.

Del Jussà a un museu a Boston

música novetat
halley recorDs

Imatge de la portada del tercer àlbum de l’artista, ‘Karaoke’.

suu llança ‘Karaoke’, la gira del 
qual arribarà el 16 de juliol a talarn
europa preSS
❘ barcelona ❘ La cantant barce·
lonina Suu va publicar ahir el 
seu tercer disc, Karaoke, amb 
vuit cançons noves amb què 
“busca fer festa del drama”, va 
informar Halley Recors. Des·
prés dels seus dos primers tre·

balls, Natural (2018) i Ventura 
(2020), Suu llança uns temes 
amb què “celebrar” les recon·
ciliacions, els enamoraments, 
les pèrdues, les enyorances i 
els amors. A la gira, actuarà 
el 16 de juliol al Talarn Music 
Festival.

efe
❘ los angeles ❘ La Policia de Los 
Angeles es va preparar per ar·
restar Will Smith després que 
bufetegés l’humorista Chris 
Rock als Oscars, segons el pro·
ductor de la cerimònia, Will 
Packer. En un avenç de la seua 
entrevista emesa al programa 
Good Morning America, el pro·
ductor va assegurar que agents 
del departament de Policia de 
Los Angeles es van personar al 
teatre Dolby i van consultar a 
Rock si volia presentar càrrecs 
contra Smith. Segons Packer, 
Rock va insistir que no volia 
prendre cap acció. Aquesta 
declaració contradiu un comu·
nicat en el qual l’Acadèmia de 
Hollywood va aclarir que va de·
manar a Smith que abandonés la 
cerimònia després de l’incident 

però ell s’hi va negar, tot i que 
va admetre que “podria haver 
gestionat la situació d’una altra 
manera”. Tal afirmació va ser 
qüestionada per alguns treballa·
dors de la gala entrevistats per 
la revista Variety, que van afir·

mar que es va estudiar aquesta 
opció però mai no es va arribar 
a proposar la sortida de l’actor. 
Dimecres, la institució cinema·
togràfica va convidar Smith a 
enviar una declaració escrita 
sobre la seua conducta a la gala 
dels Oscars. Ara té quinze dies 
per tramitar aquesta declaració 
abans que el 18 d’abril l’Acadè·
mia “prengui qualsevol mesura 
disciplinària”. La famosa bufe·
tada de Will Smith a la gala dels 
Oscars de diumenge ja és ob·
jecte de negoci per als qui l’ex·
ploten buscant un benefici eco·
nòmic a través de samarretes, 
tasses, tatuatges i fins i tot un 
videojoc anomenat Slap Chris, 
en què el jugador ha de moure 
un cursor amb forma de mà con·
tra Rock i la interfície mesura la 
velocitat del moviment.

la policia va intentar arrestar smith, 
segons el productor dels oscars
Diu que Rock va insistir a no denunciar l’actor i va evitar la detenció

cine polèmica

efe

Will Smith al recollir el seu oscar.

concert familiar 
de l’orfeó, avui   
a l’auditori

música

❘ lleiDa ❘ L’Auditori Enric Gra·
nados de Lleida acollirà avui 
a les 18.30 h una de les pro·
postes del cicle d’espectacles 
familiars de l’Orfeó Lleida·
tà, Una ventolera d’instru-
ments... de vent!, a càrrec de 
la companyia La Botzina. Es 
tracta d’un concert didàctic 
d’uns 50 minuts de durada, 
durant els quals el públic po·
drà veure i escoltar més de 
quinze instruments de vent 
(de tubes i saxos a clarinets, 
trompetes o flautes) en una 
fusió amb jocs i contes. Per a 
nens de 2 a 8 anys. Entrada: 
8 euros.

J. balvin i billie 
eilish, demà  
als grammy

música

❘ los angeles ❘ J. Balvin, Billie 
Eilish, Lil Nas X, John Le·
gend, BTS, Silk Sonic, Broth·
ers Osborne i H.E.R. són al·
guns dels artistes que actu·
aran a la gala dels Grammy, 
que celebraran la 64a edició 
demà diumenge a Las Vegas 
(matinada de dilluns ja a Es·
panya). La festa es va ajornar 
el gener passat i ara arriba·
rà just una setmana després 
dels Oscars. Jon Batiste, amb 
onze nominacions, lidera la 
llista de favorits davant de 
Justin Bieber, H.E.R. o Billie 
Eilish.
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