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COMARQUES

Cervera renovarà dos accessos des
de la travessia de l’N-II.
p.

www.segre.com/comarques

Pinós destinarà 100.000 euros a
restaurar la Torre d’Ardèvol.
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ENSENYAMENT INICIATIVES

Les estacions reclamen reprendre l’esquí
escolar per assegurar el relleu generacional
Els Consells Esportius neguen que paralitzar-lo sigui un “xantatge” i asseguren que el reactivaran al
cobrar ajuts pendents || La Generalitat sospesa posar el programa Esport Blanc en mans “més solvents”
ACN

M. MOLINA / X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Les estacions d’esquí alpí
i nòrdic de Lleida van exigir ahir
reactivar el programa de visites escolars a les pistes com més
aviat millor, al considerar que
compleixen un doble propòsit.
D’una banda, activen l’economia de muntanya, especialment
en jornades de baixa afluència
de visitants. D’una altra, són
la llavor per assegurar-se una
nova generació d’esquiadors.
Van respondre d’aquesta manera al conèixer que els Consells
Esportius del Pirineu lleidatà
han paralitzat el programa Esport Blanc Escolar per impagaments de la Generalitat de part
dels ajuts corresponents a les
sortides del 2018 i 2019 (vegeu
SEGRE d’ahir).
El director d’Espot i Port
Ainé, Xavier Bigordà, va afirmar que és “un bon producte
que crea nous aficionats”. Els directius de Boí Taüll van remarcar que l’esport escolar omple
moltes jornades en temporada
baixa, per la qual cosa esperen
que la paralització es resolgui
com més aviat millor. Des de Tavascan van afegir que consolida
el sector i crea nous esquiadors.
Les principals crítiques van arribar de les estacions de nòrdic,
que ho van qualificar de “greu
perjudici”, ja que “dóna vida als
complexos”. Les escoles d’esquí
seleccionen tècnics per fer-se
càrrec d’aquesta activitat i “ara
poden quedar-se sense feina”,
va explicar Imma Obiols, portaveu del sector.
Els Consells Esportius van rebutjar que paralitzar les sortides
sigui un “xantatge”, tal com va
afirmar dimecres passat el secretari general de l’Esport de la
Generalitat, Gerard Figueras. El
president de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de
Lleida, Joan Ubach, va assegurar que feia anys que alertaven
del “mal finançament” d’aquesta iniciativa i que les sessions
d’esquí es reactivaran “quan cobrem” ajuts pendents de l’any
2018. “Encara hi ha marge per
reprendre el programa i fer les
vuit sessions d’esquí”, va dir.
Ubach es va mostrar partidari
que el programa d’Esport Blanc
Escolar tingui “un finançament
propi” per evitar aquestes complicacions. Figueras, per la seua
part, va apuntar a la possibilitat
de posar les sortides escolars a
la neu en mans d’“un agent diferent” que tingui “més solvència
econòmica”.

LES CLAUS

Paralització del programa
❚ Els Consells Esportius han paralitzat de forma temporal l’Esport Blanc Escolar per impagaments de part de les subvencions de la Generalitat corresponents als anys 2018 i 2019.

Estacions d’esquí
❚ Les estacions d’alpí i fons esperen que es reactivi el programa al considerar que genera
nous aficionats entre els més
petits.

Agilitzar pagaments
❚ El secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard
Figueras, va assegurar ahir que
buscaran la forma per agilitzar
els pagaments. Va recordar que
els ajuts pendents del 2018 s’ingressaran com a molt tard el 24
de gener.

Desbloqueig
❚ Els Consells Esportius asseguren que tan aviat com cobrin
els ajuts pendents del 2018 reprendran el programa d’esquí
escolar.
Imatge d’arxiu d’escolars de l’Alta Ribagorça a Boí Taüll durant una de les sessions d’esquí.

REACCIONS

El Govern assegura que buscarà
solucions per agilitzar pagaments
■ El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va
anunciar ahir que es treballa
per agilitzar els pagaments
per al curs 2019-2020. Tambén estudiaran la possibilitat
de gestionar l’Esport Blanc
Escolar a través d’un altre
agent “amb més solvència financera”. Figueras va recordar que els pagaments pendents del 2018 s’ingressaran
com molt tard el proper 24
de gener, va apel·lar a la “responsabilitat” dels implicats i
va demanar que el programa
es reprengui amb “la màxima
diligència”.
Figueras va apuntar que la
decisió de paralitzar temporalment l’esquí escolar perjudica escolars i famílies. Es
va mostrar descontent amb
aquesta mesura i va afirmar
que no havien estat informats.
El president de l’Agrupació

Territorial de Consells Esportius de Lleida, Joan Ubach, va
desmentir aquest extrem. Per
la seua part, el director dels
serveis territorials d’Educació
a Lleida, Carles Vega, va explicar que “estem convençuts

EDUCACIÓ

“Tenim la garantia
que les quantitats
reclamades es pagaran
en els propers dies”
que el problema es resoldrà
perquè tenim la garantia que
les quantitats reclamades es
pagaran en els propers dies”.
Va apuntar que “no és acceptable l’actitud dels Consells
Esportius” perquè “hi havia
altres maneres de posar sobre
la taula la situació”.

El Solsonès preveu iniciar l’esquí
a finals d’aquest mes de gener
■ El Consell Esportiu del Solsonès preveu iniciar les sessions d’esquí escolar a finals
de gener. El representant del
consell en aquest organisme,
Xavier Castellana, va indicar
que “en principi” no se sumen
a la paralització de l’Esport
Blanc Escolar perquè les famílies ja han pagat per les vuit
sessions i ja “tenim el concurs
fet per als monitors”, per la
qual cosa “no estem en condicions de paralitzar l’activitat”. Castellana va mostrar
la seua “solidaritat” amb els
altres Consells Esportius i va
considerar que, “per a propers anys, tots els pagaments
haurien d’estar en ordre perquè es poguessin fer de forma correcta”. Mentrestant,
el Consell Esportiu del Sobirà
celebrarà avui una junta en la
qual debatrà la paralització.
Per la seua part, la presi-

denta del consell de l’Alta Ribagorça, Maria José Erta, va
confiar que es resolgui la situació perquè “l’esquí pot ser
un mitjà de vida en el futur”.
El sí nd ic d’A ra n, Paco
Boya, i el president del consell

TERRITORI

Consells comarcals i
Govern aranès confien
que la situació es
desbloquegi aviat
del Jussà, Josep Maria Mullol,
es van mostrar segurs que es
trobarà una solució.
A més, el president del consell del Sobirà, Carles Isús, va
mostrar la seua “confiança”
en la Secretaria General de
l’Esport i que “la situació es
resoldrà”.

