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H. MAESTRO

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida 
ha firmat un conveni de col·la-
boració amb la secretaria ge-
neral de l’Esport per impulsar 
la pràctica de l’esquí entre els 
alumnes de 3r i 4t de Primària 
de les comarques del Pirineu 
lleidatà, on es porta a terme 
el programa Esport Blanc Es-
colar (EBE). Concretament, la 
corporació lleidatana aporta-
rà 105.000 euros, distribuïts 
entre el present curs i els dos 
següents, per subvencionar el 
transport dels alumnes fins a 
les pistes de les setze estacions 
d’esquí de la província que par-
ticipen en el programa. Per la 
seua part, la secretaria general 
de l’Esport aportarà aquest any 
265.500 euros en concepte de 
transport, forfets, material i 
monitors. 

Aquesta serà la quarta tem-
porada en què es dugui a terme 
el programa EBE, emmarcat 
en el pla estratègic d’esports 
d’hivern de Catalunya 2012-
2022, en què col·laboren els 
consells de les nou comarques 
de la província de Lleida on 
s’aplica (Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Solsonès, Aran, Alt 
Urgell i Alta Ribagorça), així 
com els seus respectius con-
sells esportius, el departament 
d’Ensenyament, la Federació 
d’Esports d’Hivern i les esta-
cions d’esquí. El programa ofe-
reix un total de vuit sessions 

anuals (3 d’esquí alpí, 3 de fons 
i 2 de snowboard) per a uns 
894 alumnes dels divuit centres 
de Primària inclosos, dins de 
l’horari lectiu de l’assignatura 
d’educació física. 

Les famílies només hauran 
de pagar 25 euros per totes les 
sessions, el preu equivalent al 
50% del lloguer de material. 

El conveni va ser presentat 
ahir per l’alcalde de Tremp i 
diputat provincial Joan Ubach 
i el president de la secretaria 
general de l’Esport, Gerard Fi-
gueras. Ubach va afirmar que 
el programa té per objectiu 
promocionar la pràctica de l’es-
quí, que ha decrescut en els úl-
tims anys entre la població més 
jove, i potenciar valors com el 
respecte i el coneixement del 
medi ambient i de les mun-
tanyes del Pirineu. Figueras, 
per la seua part, va agrair la 
col·laboració de la Diputació i 
va afegir que el programa “aju-
darà a promocionar el territori 
i impulsar-ne l’economia”.

VUIT SESSIONS

El programa ofereix              
vuit sessions d’esquí                 
(3 d’alpí, 3 de fons i 2 de 
‘snowboard’) per 25 euros

La Diputació assumeix part 
del projecte d’esquí escolar
Aportarà 105.000 euros al programa Esport Blanc Escolar || 
Dirigit a 894 alumnes de divuit centres del Pirineu lleidatà

ENSENYAMENT ESPORTS D’HIVERN

Joan Segura, Joan Ubach, Gerard Figueras i Antoni Fo.

ÒSCAR MIRÓN

Estratègia nacional per pal·liar la despoblació rural

❘ MADRID ❘ L’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya 
celebra l’acord assolit a la Conferència de Presidents celebra-
da aquesta setmana per dissenyar una estratègia nacional 
que ajudi a pal·liar el progressiu envelliment poblacional i 
la problemàtica del despoblament rural.

Preguntes del PSC sobre l’aeroport d’Alguaire

❘ BARCELONA ❘ El diputat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al 
Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, va instar ahir que 
“el Govern doni explicacions per les denúncies en relació 
amb la gestió de l’aeroport de Lleida-Alguaire”. Per fer-ho, 
el grup parlamentari socialista va registrar una bateria de 
preguntes amb l’objectiu que l’executiu “aclareixi les pre-
sumptes irregularitats en contractacions de diversos serveis 
denunciades per l’exdirector de l’aeroport”.

Reñé i Bonvehí, al centre, van explicar les finalitats del partit.

POLÍTICA ACTES

❘ LLEIDA ❘ El coordinador or-
ganitzatiu del PDeCat, Da-
vid Bonvehí, va assegurar 
ahir a Lleida que el partit 
“té posada la mirada en les 
municipals del 2019 i un dels 
grans reptes és aconseguir 
l’alcaldia de Lleida”. Va estar 
acompanyat pel president de 
la formació al pla i president 
de la Diputació, Joan Reñé, 
amb el qual es va reunir al 
costat de representants de 
les cooperatives i del sector 
agroramader. 

Així, tots dos van anunciar 

el suport del partit a la Marxa 
Pagesa convocada per UP, ja 
que aquest sector és de vital 
importància per a l’econo-
mia de Lleida. Bonvehí va 
assenyalar que les visites a 
les comarques tenen com a 
finalitat informar sobre el 
partit i preparar el referèn-
dum i la campanya pel sí a 
la independència. En aquest 
sentit, va remarcar que si Ca-
talunya fos un Estat es podria 
rebaixar un 30% el rebut de 
la llum (més informació a les 
pàgines 29 i 30).

L’alcaldia de Lleida, repte 
per al PDeCAT el 2019

Ipcena recorre la llicència 
perquè Tracjusa tracti de 
nou purins com el 2013

MEDI AMBIENT RESIDUS

❘ LLEIDA ❘ L’associació ecologista 
Ipcena ha presentat un recurs 
contra l’autorització ambiental 
de la planta de purins de Trac-
jusa, a Juneda. Concedida al 
desembre, haurà de permetre 
que aquesta instal·lació torni 
a tractar purins tal com ho va 
fer fins al seu tancament el 
2013: assecant-los mitjançant 
la combustió de gas natural. 
Res té a veure amb el projecte 
per tractar escombraries urba-
nes, actualment en tramitació. 
Ipcena i la plataforma contra 
el projecte de tractar brossa a 
Juneda havien manifestat que 
no s’oposaven a reobrir Trac-
jusa amb la mateixa tecnologia 
que va fer servir fins al seu tan-
cament. El portaveu d’Ipcena, 
Joan Vàzquez, va explicar que 
aquest recurs es deu al fet que 

Roda de premsa d’Ipcena.

aprecien irregularitats en el 
procés i va valorar que hi ha 
hagut un “tracte de favor” als 
promotors. “No ens oposem 
que la planta torni a obrir, sinó 
a la manera en què s’ha atorgat 
l’autorització”, va puntualitzar.

Prevenció de           
danys per fauna

AGRICULTURA

❘ BARCELONA ❘ El departament 
d’Agricultura va constituir 
ahir la Comissió Interde-
partamental de Prevenció 
de Riscos i Danys per fau-
na cinegètica i ha desplegat, 
d’altra banda, un pla d’actu-
acions per afrontar la sobre-
població de determinades 
espècies.

El projecte de la 
mina d’or, innocu

EMPRESA

❘ QUERALBS ❘ L’empresari llei-
datà Josep Serentill, que 
impulsa un projecte per ex-
treure or en mines clausura-
des de la Vall de Ribes (Ri-
pollès), va manifestar ahir 
en declaracions a Catalunya 
Ràdio la seua intenció de no 
alterar els espais naturals 
més sensibles.


