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POLIESPORTIU CORONA VIRUS 

Alleujament als clubs per 
l'increment d'aforaments 
Des d'ahir es permet un 30% a l'interior i un SO% en piscines i exterior 

J.C.MONGE 
1 LLEIDA 1 "És una millora petíta, 
pero és una míllora í s'ha notat 
perque han vingut més usuarís", 
explica va ahír Maria Campos, 
responsable del Trevol, í valo
ra va aíxí la primera jornada, 
en que estava permes un íncre
ment d'aforament, el 30% en 
les actívítats ínteriors i el SO% 
e~ les exteriors í a les píscines. 
"Es un alleujament, ens permet 
passar de 6 persones 15 en les 
activitats dirigirles i 40 entre les 
tres píscines que tenim. Espero 
que a poca poc vagín afluixant 
les mesures". 

Pep Castarlenas, responsa
ble d'Ekke, ho veu insuficíent. 
"Quan no menges, et mors 
d'inanició. Si et donen un vas 
d'aigua i un tros de pa, ja men
ges, pero continues fastiguejat 
perque no t'alimentes bé. Es mi
llor que abans, perla qual cosa 
estero contents, pero no és per
fecte. Almenys podem passar 
de 6 a 24 persones a les sales 
grans", afegia. 

Josep Talavera, president del 
Club Natació Lleida, també ce
lebrava l'augment d'aforament. 
"Passem de dos a tres perso
nes per cada carril i els federats 
poden treballar cinc per carril. 
També permet que hi hagi més 
gent a les pistes de tenis i de 
padel amb l'augment al 50%", 
va explicar. 

El que coincideixen tots a la
mentar és que encara no puguin 
utilitzar-se vestidors i dutxes, 
cosa que sí que poden fer els 
usuaris de les piscines. "No 
costa gens deixar que es dutxi 
la gent, quan no hi ha aglome
racions", explica Talavera. "La 
gent que anava a treballar des 
del gimnas no ve si no es pot 
dutxar", afegeix Campos. 

CICLISME COMPETICIÓ 

Un grup de nens, ah ir a les instal·lacions del Trevol. 

Alumnes de I'Escola de Tennis del CT Lleida, durant l'entrenament d'ahir. 

La Volta del centenari 
confirma el recorregut 
1 BARCELONA 1 La Volta Ciclista a La Volta arribara a Lleida a la 
Catalunya va confirmar ah ir quarta etapa, el dia 25 de marc;, 
el recorregut de la que sera en una jornada quecomenc;ara a 
l'edició número 100, que no va Ripoll i finalitzara a l'estació de 
poder celebrar-se l'any passat Port Ainé, després d'un recorre
per culpa de la pandemia i que-.. gut de 166,5 quilometres. L'en
arrancara el día 22 de marc; a dema, la cínquena etapa sorti
Calella, amb dos etapes lleida- ra des de la Pobla de Segur per 
tan es. L'organització va explicar finalitzar a Manresa, amb un 
ahir que, respecte al recorregut recorregut de 201,1 quilome
inicialment previst, només s'han tres. La setena i última etapa 
fet variacions en alguns trams, de la ronda catalana es desen
pero mantenint la ruta inicial- volupara el día 28 de marc; en 
ment prevista. un circuit a Montju1c. Mapa amb el recorregut de la Volta Ciclista a Catalunya. 

ESPORTS 1 25 1 

FUTBOL 

Elsdubsde 
Primera Catalana 
se citen avui 
1 BARCELONA 1 Els clubs de Pri
mera Catalana es reuniran 
avui per valorar la reunió 
que va mantenir ahir el 
president de l'FCF, Joan So
teras, amb quatre clubs: Mo
llerussa, Júpiter, Sant Cugat 
i Atletic Lleida. La Catalana 
continua sent partidaria de 
competir, si té l'aval del Pro
cicat, mentre que els clubs 
han d'an~litzar ara les pos
sibles conseqüencies que els 
suposaria no fer-ho. 

HANDBOL 

L'Eiverum, rival 
del Barcelona 
a la Champions 
1 BARCELONA! L'Elverum Hand
ball, campió de Noruega i 
vuite classificat del Grup A 
a falta d'una jornada peral 
final de la fase de grups, se
ra el rival del Barc;a, primer 
del Grup A, als vuitens de 
final de la Lliga de Campions 
que es disputaran el dia 31 
de marc; i el di a 8 d'abril. El 
Barc;a ha de disputar aquesta 
ronda per un can vi de criteri 
del'EHF. 

BASQUET 

LeBron James 
celebra amb triomf 
el seu partit 1.300 
1 LOS ANGELES 1 L'aler estrella 
deis Lakers, LeBron James, 
va viure una altra jornada 
especial al disputar el seu 
partit 1.300 com a professi
onal, aconseguir la victoria 
amb Los Angeles Lakers so
bre els Warriors per 117-91 i 
posar de nou els actuals cam
pions de l'NBA com a líders 
de la Divisió Pacífic. James 
va aportar 19 punts, 6 rebots 
i 4 assistencies. 

TENIS 

Muguruza arranca 
amb vidoria al 
torneig de Doha 
1 DOHA 1 Garbiñe Muguruza 
es va estrenar amb victoria 
al torneig de Doha, a Qatar, 
de categoría WTA 500 i que 
es disputa sobre pista dura, 
després de superar ahir la 
russa Veronika Kudermeto
va en dos sets (6-2, 7-6 [4]). 
Muguruza, número 16 del 
món, s'enfrontara en sego
na ronda amb la bielorussa 
Aryna Sabalenka, número 8 
del món i defensora del títol. 
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Més sensibilització 
sobre la Covid-19 
a Ponent 

La clamídia, un problema inadvertit 
1 LLEIDA 1 Més de 150 voluntaris 
de la Creu Roja han apeHat a 
la responsabílitat iñdivídual 
i coHectíva de 20.000 lleida
tans, en el marc del projecte 
Voluntariat Promotor de la 
Salut. L'objectiu és sensibi
litzar la població sobre la ne
cessitat de seguir les indicaci
ons sanítaries per aconseguir 
frenar la corba de contagis 
de la Covid-19. 

Un estudi de l'IRBLleida i la UdL conclou que vuit de cada cent joves té aquesta infecció 
i no ho saben 11 Ana itzen una mos a de 298 persones d entre 18 i 25 anys 

FORMACIÓ 

Cicle en línia amb 
quatre seminaris 
sobre migracions 

M.CABELLO 
1 LLEIDA 1 Un estudi pioner dut a 
terme per l'Institut de Recerca 
Biomedica de Lleida (IRBLlei
da) i la UdL ha conclos que vuit 
de cada cent joves tenen clamí
dia, una malaltia de transmissió 
sexual que en la majoria de ca
sos no genera símptomes i que, 
en el cas de les dones, pot acabar 
provocant esterilitat. Liderada 
pel metge del servei d'Urgencies 
de !'hospital Arnau de Vilanova 
i professor de la UdL Oriol Yu
guero, la recerca va detectar i 
va tractar vint-i-dos positius en 
clamídia (31 tenint en compte 
les seues parelles) entre un total 
de 298 joves sans i asimptoma
tics que van acudir a Urgencies 
per altres qüestions. 1 LLEIDA 1 La delegació lleida

tana del Col-legi Oficial de 
Psicología de Catalunya i la 
Universitat de Lleida orga
nitzen un cicle en línia amb 
quatre seminaris sobre les 
migracions. La iniciativa co
men~ara el4 de mar~ vinent 
ambla ponencia Les migraci
ons actuals: partícularitats, 
evolució i context, que aní
ra a carrec de la politologa 
Gemma Pinyol. 

Durant la presentació de l'es
tudi, que compta amb el suport 
de la Diputació de Lleida i que 
recentment va publicar la re
vista especialitzada Frontiers 
in Public Health, Yuguero va 
alertar ahir que les infeccions 
per aquest bacteri han augmen
tat "brutalment" en els últims 
anys i que "en moltes ocasions 
passa inadvertida, la qual co
sa contribueix que es continu1 

Un moment de la presenta ció de l'estudi liderat per Oriol Yuguero, ah ir a la Diputació. 

La señora 

disseminant". La reducció en 
l'ús del preservatiu seria un deis 
motius pels quals han augment 
les malalties de transmissió se
xual, ja que, segons va desta
car Yuguero, un 51% deis jo ves 
estudiats, d'entre 18 i 25 anys, 

Rosario Lozano Tejedor 
Viuda de Daniel Joven Martín 
Ha fallecido cristianamente el1 de marzo de 2021 a los 85 años. 
(E.P.D.) 

Sus hijas, Concha y Montse; hijos políticos, Lluís (t) y Jordi; nietos, Rut y 
Jau me, Vera y José, Naiara, y Ana·is; bisnietos, Pau, Ona y Lena; hermanos, 
Carmen, Carmelo y Fina, cuñados, sobrinos y demás familia, al comunicar 
a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy martes día 2, a las 12 h, 
· en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana. 

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 1. 

La senyora 

Maria Teresa 
Armengol Rosinés 

Lleida, 2 de marzo de 2021 

Ha mort cristianament 1'1 de mar~ del 2021 als ~6 anys. 
(E. P.R.) 

El seu espos, Emili Elias; fill, Emili; pares, Pere i Pepita; pares polítics, Emilio (t) 
i Pepita; gell(la, Pere-Joan; cunyat~. Míriam, Teresita i Antonio (t), 
i Est~er; nebms, Désirée i Gerard, Angela, i Júlia, oncles, cosins i família tota, 
us agraeixen les mostres de respecte i condolenga rebudes i us de manen 
que la tingueu presenten el vostre record. 
La cerimonia religiosa tindra lloc avui dimarts dia 2, a les 10.45 h, 
a l'església parroquial de Sant lgnasi de Loiola. 

DM.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Monteada, s/n. Sala 4. Lleida, 2 de mar~ del 2021 

no utilitzen habitualment pre
servatiu en les seues relacions 
sexuals. En aquest sentit, va 
destacar que "com a societat 
ens hem de plantejar que po
dem fer per canviar aquesta ac
titud, ja que les campanyes de 
sensibilització no arriben a la 
població jove o bé el missatge 
s'ha de readaptar". 

En la seua intervenció, el 
president de la Diputació, Joan 
Talarn, va felicitar l'equip d'in
vestigadors que han participat 
en el projecte (integrat per Ma
nuel Fernández-Armenteros, 
Alvaro Vilela, Jesús Aramburu 
i Pere Godoy), al mateix temps 
que va assegurar que "l'estudi 

és una prova del potencial in
vestigador que té Lleida". L'ob
jectiu del projecte era portar a 
terme cribratges massius, una 
opció que es va haver de pospo
sar a causa de la crisi sanitaria 
provocada perla Covid-19. 

Val a dir que es calcula que 
la malaltia, que pot tractar-se 
amb una sola dosi d'antibiotic, 
va augmentar un 125% en el 
conjunt de Catalunya entre el 
2007 i el2016. L'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) esti
ma que el2012 hi va haver 131 
milions de nous casos d'aquesta 
infecció en adults i joves d'entre 
quinze i cinquanta anys arreu 
delmón. 

INVESTIGACIÓ PALEONTOLOGIA 

Troben al Pirineu de Lleida 
una nova especie de 
dinosaure carnívor 
IISONA 1 CON CA O ELLA 1 lnvestigadors 
de l'Institut Catala de Paleon
tología Miquel Crusafont (ICP) 
han descrit una nova especie de 
dinosaure carnívor, emparen
tat amb les aus actuals, que va 
viure al Pirineu fa. 66 milions 
d'anys. Després d'analitzar unes 
restes fossíls trobades el 2003 
en unes excavacions a Isona i 
Conca Delia, al Pallars Jussa, 
els investigadors han pogut 
determinar que es tracta d'un 
troodontid, un grup de petits 
dinosaures emplomallats molt 
estes per l'America del Nord i 
Asia, pero desconegut fins ara a 
Europa. Els experts, alguns deis 
quals treballen al Museu de la 
Conca Delia i de les uníversitats 
d'Edimburg (Escocia) i Alber
ta (Canada), han batejat aquest 
nou dinosaure amb el nom de 

Tamarro insperatus, que sig
nifica "tamarro inesperat", en 
al·lusió a la criatura fantastica 
del folklore del Pallars Jussa 
i que, en l'imaginari popular, 
és esquiva i difícil de trobar. 
Fins ara, la majoria de restes 
fossíls atribui"des a dinosaures 
carnívors (teropods) a la zona 
del Pirineu es basaven en dents 
alllades, pero encara no s'ha
via trobat mai un os d'aquests 
animals. 

En aquest sentit, les anali
sis revelen que aquest animal 
creixia de manera molt rapida, 
i només en un parell d'anys po
dria haver assolit la seua mida 
adulta, aproximadament d'1,5 a 
2 metres de longitud i uns 20 kg 
de pes. Les restes del Tamarro 
s'exhibiran al remodelat museu 
de la Conca Delia. 
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