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CLIMATOLOGIA 

Tempestes 
al Pallars, 
la Noguera 
i el Solsonès 
I LLEIDA I El Servei Meteorolò
gic va activar ahir al migdia 
l'alerta de xàfecs intensos 
amb possibles ratxes de vent 
a les comarques d'interior 
amb registres que podien as
solir fins als 20 litres en nútja 
hora i ratxes que podien su
perar els 70 km/hora. A la 
tarda la pluja va arribar a la 
zona nord de la Noguera en
cara que no va causar danys, 
amb registres de 16 litres a 
Ponts o 23 Tiurana. La pluja 
sí que va arribar amb ganes 
al Pallars i a Tremp es van re
gistrar 31litres. Al Solsonès 
va ser on les precipitacions 
van ser més intenses, amb 
35,1litres a Solsona i 29,6 
litres a Lladurs. 

Censura suspesa a Sant 
Ramon després de 4 dies 
I SANT RAMON I Els sis edils de 
Sant Ramon que dilluns van 
presentar la moció de cen
sura contra l'alcalde, Aleix 
Bochaca, segueixen l'espera 
que el secretari s'hi pronun
ciï. Josep Maria Ribera, que 
opta a l'alcaldia, va explicar 
que el secretari espera res
posta a consultes sobre si li 
ha de donar curs. 

La Seu d'Urgell canviarà 
demà d'alcalde 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Seu d'Ur
gell formalitzarà demà el 
relleu a l'alcaldia pactat a 
l'inici del mandat. L'alcalde, 
Jordi Fàbrega (JxCat), cedirà 
el càrrec a l'ara vicealcalde 
Francesc Viaplana (ERC). 

Protesta al Jussà per 
noves línies elèdriques 
I TREMP I Veïns del Pallars Jus
sà contraris a projectes per a 
noves línies de molt alta ten
sió protestaran el dia 9 d'oc
tubre amb una marxa lenta 
des del port de Corniols fins 
a Tremp. 

Tràmits a través del 
mòbil a la Seu d'Urgell 
1 LA SEU D'URGELL I L'ajuntament 
de la Seu d'Urgell s'ha afe
git a una plataforma digital 
que permetrà als veïns fer 
tràmits municipals a través 
d'una aplicació als seus telè
fons mòbils. 

La 6ranja construirà més 
nínxols al cementiri 
1 LA GRANJA D'ESCARP 1 L'ajunta
ment de la Granja d'Escarp 
construirà vint nous nín
xols i setze columbaris al 
cementiri. 
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PLE PROVINCIAL 

La Diputació demana busos a I'AP-2 
sense peatge i compensar municipis 
Mig milió en ajuts d'eficiència energètica perquè ajuntaments puguin optar a fons 
·Next Generation de la Unió Europea li Crèdit de IS milions per a inversions 

R.RAMrREZ 
I LLEIDA I El final del peatge de 
l'AP-2 i com afectarà la mobili
tat i els municipis en el traçat de 
l'autopista van ser protagonistes 
ahir en el ple de la Diputació. El 
ple provincial va aprovar una 
moció que insta la Generalitat 
a potenciar el transport públic 
"aprofitant els corredors lliures 
de peatge". La proposta d'En 
Comú Podem (ECP) va rebre 
els vots a favor de tots els grups 
tret de PSC i UA, que es van 
abstenir. També es va aprovar 
un altre punt del mateix text 
que demanava compensar els 
16 municipis lleidatans que 
deixaran de cobrar els 1,3 mi
lions d'IBI a l'any que fins ara 
pagava la concessionària, si bé 
en aquest cas la votació va di
vidir el govern d'ERC i JxCat. 
Aquests últims hi van votar a 
favor juntament amb ECP iCs. 
Els republicans, en canvi, es van 
abstenir juntament amb els so
cialistes i UA. 

Jocs d'hivern 
I Una moció per part del grup so
cia lista per manifestar el suport 
de la Diputació a la candidatu
ra per acollir els Jocs d'Hivern al 
Pirineu es va aprovar amb l'únic 
vot en contra d'En Comú Podem 
(ECP). 

CLAUS 

Problemes per votar 
I La moció de Cs que instava a 
atreure empreses del Regne Unit 
després del Brexit es va aprovar 
encara que alguns diputats no 
van poder votar telemàtica ment. 
Joan Talarn va demanar disculpes 
i va afirmar que no es repetirà. 

Trobada de diputacions 
I Representants de diputacions 
de tot Espanya es van reunir ahir 
a Almeria per acordar una estra
tègia dels governs locals davant 
de les convocatòries de fons Next 
Generation de la Unió Europea 
(UE). 

El futur de l'AP-2 i els muni
cipis pels quals transcorre va 
ser objecte de debat en diversos 
moments de la sessió. El presi
dent, Joan Talarn (ERC), va do
nar compte de la proposta de la 
corporació provincial per habi
litar nous accessos a l'autopista 
al seu pas per Lleida i va criti
car que l'Estat no hagi planificat 
amb temps el futur d'aquesta 
infraestructura després del fi
nal de la concessió. Rosa Pujol 
(PDeCAT) va reclamar posar fi 
als "greuges territorials quant a 
diferències d'accés a vies d'altes 
prestacions" i va demanar com
pensacions pels anys en què els 
municipis de l'AP-2les han patit. 
És alcaldessa d'Aitona, un dels 
que deixaran d'ingressar l'IBI de 
l'autopista. Per la seua part, el 
portaveu socialista, Fèlix Lar
rosa, va demanar impulsar el 

Un moment del ple celebrat ahir, al qual una part dels diputats va assistir de forma telemàtica. 

PLE PRESSUPOSTOS 

transport públic reunint la taula 
de seguiment del Pla de Roda
lies, nou mesos després d'apro
var-se'n la constitució. 

D'altra banda, el ple va apro
var per unanimitat contractar 
un crèdit de 15 milions per 
donar compliment al pla d'in
versions i va aprovar les bases 

Ajuts per a monitors de 
menjador a Na ut Aran 
I NAUT ARAN I L'ajuntament de 
Na ut Aran va aprovar en el 
ple una modificació pressu
postària de 325.000 euros que 
inclou una aportació extraor
dinària per a l'Ampa de l'es
cola de Salardú i d'Arties, per 
disposar de més monitors de 
menjador sense haver d'abonar 
cap quantitat suplementària. 
En aquest sentit, la de Salardú 
rebrà un total de 10.000 euros 
i 5.000 la d'Arties. 

La modificació pressupostà-

ria també contempla un con
veni amb el Conselh Generau 
d'Aran per valor de 25.000 eu
ros per a la reforma de l'accés 
al campanar de Salardú i fer-Io 
així visitable i es destinaran 
40.000 euros per a obres a nou 
gimnàs de Naut Aran, ubicat 
a Gessa. 

Finalment, també es des
tinarà una altra· partida que 
supera els 200.000 euros per 
a la pavimentació d'un tram 
d'Aiguamòg. 

per atorgar mig milió en ajuts 
a ajuntaments per obtenir cer
tificats d'eficiè'hcia energètica 
en edificis públics. Disposar 
d'aquesta certificació, van ex
plicar des del govern, és una 
condició necessària per poder 
optar als fons Next Generation 
per a municipis de fins a 5.000 

TURISME BALANÇ 

habitants que cobreixen pro
jectes d'estalvi i autoconsum 
energètic. 

En un altre ordre de coses, 
el ple va presentar una decla
ració institucional que reclama 
protecció per al poble afganès 
després de l'ascens al poder dets 
tali bans. 

Més turistes al tren dels 
Llacs i el Parc Astronòmic 
I LLEIDA I Les estacions de mun
tanya, trens turístics i el Parc 
Astronòmic del Montsec que 
gestiona Ferrocarrils de la Ge
neralitat han rebut 269.212 per
sones durant l'estiu, la qual co
sa representa un 29% més que 
l'anterior. 

Aquesta temporada 139.102 
persones han gaudit de la na
turalesa i de l'esport a les esta
cions de muntanya un 6% més 
que l'estiu passat. El Tren dels 
Llacs ha rebut 2.026 passatgers, 

xifra que gairebé quadruplica 
els 524 que va rebre durant el 
mateix període de l'any passat 
(de 1'1 de juny al12 de setem
bre), gràcies que ha pogut oferir 
trajectes al juny i al juliol, mesos 
que l'any passat no va funcionar 
per les restriccions de mobilitat. 
El tren segueix circulant tots els 
dissabtes fins al 30 d'octubre. 
EI Parc Arqueològic ha rebut 
la visita d'11.900 persones de 
1'1 de juny al 12 de setembre, 
un 26,7% més. 
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CICLISME BTT 

Una nova ruta solidària La selecció femenina 
goleja liles Fèroe 
1 TÓRSHAVN I La selecció espa
nyola va obrir ahir la fase de 
classificació per al Mundial 
femení de futbol del 2023 
amb una golejada (0-10) 
contra Illes Fèroe. Amaiur 
Sarriegi, de la Reial Societat, 
va ser la màxima golejadora 
del partit, amb 4 gols. 

Un informàtic lleidatà dissenya un recorregut pel Montsec de gairebé 600 km 
l1 ~e a <:') S "'a O acio S per f 5lar camins CIC IS es 

XAVIER MADRONA 
1 LLEIDA I "Et portaré a un lloc que 
t'agradarà. Això mateix em va 
dir un bon amic fa més de 20 
anys quan vam pujar en bici al 
Montsec d'Estall. Des d'aquell 
mateix moment se'm va desper
tar un vincle amb aquest cim en 
particular i més en general amb 
la serra del Montsec." Així és 
com comença el lleidatà Javier 
Castillo la presentació del seu 
projecte de ruta bikepacking 
a l'entorn de la serra del Mont
sec: Montsec Bikepacking Loop. 
Aquest informàtic de professió 
i apassionat de la bicicleta de 
quaranta-dos anys ha dissenyat 
una ruta que, en la seua tota
litat, té un recorregut de 590 
quilòmetres i 14.000 metres de 
desnivell positiu. A més, va bus
car en tot moment un recorregut 
tan poc tècnic com fos possible i 
alhora evitar trepitjar el mínim 
d'asfalt. 

"He apuntat tots els detalls 
de la ruta, així com dels dife
rents sectors, dreceres i variants 
perquè que qualsevol aficionat 
pugui fer una bona planifica
ció. Punts d'aigua, on menjar, 
on comprar, llocs on dormir ... ", 
explica Castillo. També es de
tallen els tracks (coordinades 
geogràfiques). 

Recorregut de gairebé 600 km 
I La Montsec Bikepacking Loop 
és una nova ruta ciclista dissenya
da pel lleidatà Javier Castillo amb 
590 km de recorregut en la seua 
totalitat i 14.000 metres de desni
vell positiu. Compta amb variants 
i dreceres. 

LA RUTA, EN DADES 

Adaptat a nivells 
I Cada ciclista pot recórrer els 
trams que desitgi, en funció del 
seu nivell. A més, es pot fer en bi
cicleta de muntanya o en grave!, 
modalitat amb bicis de manillar 
corbat similar al de carretera, però 
adaptades per anar fora de l'asfalt. 

Vessant solidari 
I Castillo regala pedaços i ad
hes ius amb la marca de la seua 
ruta a canvi de donacions (ell po
sa com a exemple només 5 euros) 
que entrega a una associació de 
Tremp que es dedica a restaurar 
camins ciclistes de la zona. 

Sandó de 4 anys per a 
l'extècnic de Mo Farah 
I PARIS I El Tribunal d'Arbitrat
ge Esportiu (TAS) va confir
mar ahir la sanció de 4 anys 
de l'entrenador d 'atletisme 
Alberto Salazar, imposada 
el 2019 per l'Agència Anti
dopatge dels Estats Units. 
Salazar va ser entrenador 
del britànic Mo Farah, qua
tre vegades campió olímpic. 

Rio serà candidata 
al Mundial de clubs 
1 RIO DE JANEIRO 1 Ri o de Janeiro 
presentarà candidatura a ser 
seu del Mundial de clubs de 
la FIFA d'aquest any després 
de la decisió del Japó de no 
organitzar-lo. El torneig es
tava previst el desembre a 
Tòquio, que va renunciar per 
la situació de la pandèmia de 
la Covid. 

La Cursa Tossals 
d'Almatret, diumenge 

La ruta s'ha dividit per sec
tors geogràfics. "En cap mo
ment s'estan definint possibles 
etapes. Això ja depèn del nivell 
i de la ruta que es vulgui fer", 
assenyala Castillo. Un ciclista passa per un dels espectaculars paratges pels quals discorre la ruta. 

I ALMATRET I La novena edició 
de la Cursa i Marxa Tossals 
d'Almatret, que es disputarà 
diumenge, comptarà amb dos 
traçats de 18 i 11 quilòme
tres, amb desnivell de 650 i 
250 metres, respectivament. 
La prova també podrà com
pletar-se amb una marxa. 

El recorregut es pot fer en 
MTB o en grave!, una modalitat 
de ciclisme que es practica sobre 
una bicicleta que s'assembla en 
la seua geometria a les bicis de 
carretera de gran fons, també 
amb manillar corbat, però amb 
el quadre i les rodes adaptades 
per poder ser utilitzades també 
fora de l'asfalt. · 

A més de l'objectiu esportiu, 
Javier Castillo va voler que la 

ruta tingués un component so
lidari. Va fer pedaços i adhesius 
amb la marca de la seua ruta i 
per obtenir-los cal fer una do
nació al compte de Paypal de 
MBL a través de l'enllaç http:/1 
paypal. melrokiluco. 

També es pot enviar la quan
titat que es vulgui a través de 
Bizum o fent una transferèn
cia. Tot el que recapta ho dona a 

HANDBOL CHAMPIONS LEAGUE 

l'Associació Lo Podall. Aquesta 
agrupació sense ànim de lucre 
amb seu a Tremp es dedica a 
recuperar i condicionar antics 
camins per a la pràctica del ci
clisme de muntanya a la Conca 
de Tremp i comarca. "La idea 
és que puguin comprar materi
al, eines o el que necessitin per 
al manteniment dels camins", 
conclou Castillo. 

Debut triomfal del Bar~a d'Ortega 
Guanya el Flensburg i Xavi Pascual sorprèn amb el Dinamo de Bucarest 

21 FLENSBURG 

25 FC BARCELONA 

FLENSBURG: Buric; Steinhauser (2), Goll a (1 ), 
Gottfridsson (3), Mads Mensah Larsen (3}, Men
sing (6}, Wanne (6.4p} - set inicial- , Jensen (-} 
i Móller (p.s.). 

FC BARCELONA: Gonzalo Pérez de Vargas; Aleix 
Gómez (5, 1 p}, Mem (7}, Fàbregas (2}, Thiagus 
Petrus (-),Ali Zein (1 ), Cindric (-}, Angel Fer
nandez (1) -set inicial-, Frade (2), Makuc H. 
Richardson (6), Lang aro (1 }, Jan e H . Martí Soler 
Hi Leo Maciel (p.s.). 

Parcials cada 5 minuts: 1-2, 3-5, 5·6, 7-10, 
8-11, 10-13 (descans}, 12-15,16-17, 16·19, 17-
19, 18-22 i 21-25 (final). 

Arbitres: Arthur Brunner (SUÏ} i Morad Salah 
(Su'l)_ 

I FLENSBURG I El Barça d'Antonio 
Carlos Ortega va començar la 
defensa del títol a la Lliga de 
Campions amb una convincent 
victòria ahir a la pista del Plens
burg, per 21-25, en un xoc en 
el qual van destacar els porters 
Benjamin Buric, per l'equip ale
many, amb 15 parades, i Gon
zalo Pé rez de Vargas, també 
amb 15. 

El potencial d'atac blaugrana 

amb els dos laterals esquerrans 
francesos Dika Mem (7 gols) i 
Melvin Richardson (6) va ser 
una altra de les claus. Ortega, 
que tornava a dirigir un partit 
de Lliga de Campions després 
de sis anys, va començar a mos
trar .alguna de les seues cartes 
en el joc de l'equip. 

Per la seua part, l'extècnic 
blaugrana Xavi Pascual va do- ' 
nar la sorpresa al guanyar amb 
el seu equip, el Dinamo de Buca
rest, el Kielce polonès per 32-29 
en un vibrant i igualat partit. 

TESPEREM 
AL PA'!_ELLD 
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