
L’endemà que
es posposés
al 2026, van
sortir veus per
ampliar-ne
l’abast
territorial

David Marín dmarin@elpuntavui.cat

● La decisió de l’Ajuntament de Barcelona de renunciar als
jocs d’hivern del 2022 i optar, en tot cas, a preparar una
candidatura per al 2026 ha reobert el debat sobre la possi-
ble participació del Pirineu de Lleida en la proposta. Les es-
tacions de l’Aran, el Pallars i l’Alta Ribagorça havien quedat
fora de la candidatura tècnica en estar massa allunyades de
Barcelona. L’endemà de saber-se que Trias ho posposava al
2026, van sortir les primeres veus des de la demarcació de-
manant revisar l’àmbit territorial de la candidatura. Només
la Seu d’Urgell, que seria seu auxiliar per a alguns allotja-
ments, defensa concentrar-ho tot a la Cerdanya. Mentre
que Barcelona no ho veu clar, al Pirineu hi ha cops de colze.

Cops de colze per entrar als Jocs

La Seu d’Urgell

Això dels Jocs
d’hivern de
Barcelona és
com si
Andorra fes
una copa del
món de vela

Jordi Salazar jsalazar@diariandorra.ad

● Recordo que l’última nevada important a Barcelona, el
març del 2010, va causar-hi un col·lapse monumental. Per
això no m’acabo de creure que Barcelona, on quatre volves
tenen efectes devastadors, s’entesti a postular-se com a can-
didata a uns Jocs Olímpics d’hivern. És tan surrealista com
una eventual candidatura d’Andorra per organitzar una
copa del món de vela. La idea és ben senzilla. Barcelona hi
posa el nom però les proves es fan al Pirineu. I em pregun-
to: no seria més lògic que el Pirineu presentés una candida-
tura pròpia i prescindís del nom de la Ciutat Comtal? I
quan parlo de Pirineu em refereixo al conjunt del territori i,
per tant, amb Andorra com a part implicada.

Despropòsit olímpic

Andorra

L’entitat cívica
que més fa per
la
normalització i
l’ús de la
llengua
reclama ajuda

Tere Rodríguez trodriguez@elpuntavui.cat

● 60.000 són els euros que necessita Escola Valenciana per
poder mantenir els seus projectes en marxa. L’entitat cívica
que més ha fet i fa per la normalització i l’ús de la llengua
ha hagut de posar en marxa un projecte de Verkami per
poder continuar organitzant les multitudinàries trobades;
oferir els reeixits concerts de música en valencià amb La
Gira; promoure el voluntariat lingüístic, i, sobretot, conti-
nuar exigint jurídicament els drets lingüístics que assistei-
xen els ciutadans del País Valencià. I ho fa perquè la Gene-
ralitat ha reduït fins a un 70% les ja minses subvencions
–zero euros de l’Estat–. I tot això passa la setmana en què el
PP ha tramitat la reducció de l’AVL a la mínima expressió.

Un Verkami per a Escola Valenciana

València

Els rics, cada
dia més rics; i
els pobres,
més pobres
cada dia

Guillem Frontera gfrontera@presencia.cat

● L’operador turístic Tui anuncia un any turístic 2014 mi-
llor que el 2013. Després veurem com acaba tot plegat, per-
què prou bé sabem que els resultats depenen de moltes fili-
cumstancias, com deia Peret. Ara per ara, la previsió hauria
d’obrir expectatives estibades de brots verds i d’arbres ra-
bents de fruit. Però l’experiència ens diu que la temporada
que ve podrà suposar, com a molt, un nombre discret de
contractacions temporals de personal mal pagat i les butxa-
ques plenes d’uns quants empresaris. Contaminació, con-
gestió general de l’illa i confirmació del principi bàsic del
sistema: els rics, cada dia més rics; i els pobres, més pobres
cada dia.

Les expectatives pel 2014

Palma

Valls
Carina Filella cfilella@elpuntavui.cat

Una actuació
de la Colla
Vella dels
Xiquets de
Valls. JOSÉ

CARLOS LEÓN

Més enllà de la
diada de Santa
Úrsula, Valls
munta actes
d’anàlisi i
debat sobre
els castells

Capital dels castells
● Cada cop són més les places castelleres que es
disputen el primer lloc del rànquing; les dels mi-
llors castells, les més antigues o les més populars.
Però ningú no pot negar que a Valls l’essència
castellera hi és en el seu estat més pur. Avui fa tot
just una setmana que a la plaça del Blat es va cele-
brar una espectacular diada de Santa Úrsula. Pe-
rò més enllà d’aquesta cita històrica, la capital de
l’Alt Camp lluita per situar-se com la capital i, al
costat de l’actuació castellera, munta tot un se-
guit d’activitats relacionades amb la tradició del
seny, el valor i la força, com ho són una fira i un
fòrum casteller. Diada castellera però també de-
bat i anàlisi per anar modelant una tradició his-
tòrica amb molt futur.
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