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I pàg. 25 
Empresaris i alcaldes d'Aragó demanen 
un pacte per als Jocs Olímpics, mentre 
el'no' es manifesta a la Cerdanya 
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I pàg. 3o 
Una trentena de tractors en els Tres 
Tombs de Cervera en honor de sant 
Isidre, patró dels agricultors 
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Cent ·cinquanta 
noies han 
avortat a 
Lleida amb 
permís parental 
De 16 i 17 anys, des que 
es va aprovar el2015 

El2015, el Govern popular de 
Mariana Rajoy va reformar la 
llei de l'avortament aprovada 
cinc anys abans per José Luis 
Rodríguez Zapatero per inclou
re l'obligació que les joves de 16 
i 17 anys que volguessin avortar 
només poguessin fer-ho si te
nien el permís dels seus pares. 
En cinc anys des de l'entrada 
en vigor d'aquesta reforma, a 
les comarques lleidatanes un 
total de 148 menors d'aquestes 
edats han interromput vol untà
riament el seu embaràs. 

LLEIDA I COMARQUES I 8 

Les monges deixen la 
residència de la Pobla 
després de 104 anys 
de tasca assistencial 
La congregació Missioneres Fi
lles del Cor de Maria deixarà el 
proper juliol l'atenció a la Resi
dència Nostra Senyora de Ribe
ra de la Pobla de Segur després 
de 104 anys de tasca assistenci
al. La causa, un desacord amb 
l'ajuntament de la localitat. 

LLEIDA I COMARQUES 19 

La consellera Cervera 
anuncia un servei 
d'acompanyament per 
a famílies en conflicte 
La consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, va anunciar 
ahir que el seu departament cre
arà aquest any un nou servei 
d'orientació i acompanyament 
a famílies en conflicte amb fi
nançament de Drets Socials i 
gestió municipal. 

LLEIDA I COMARQUES I 9 
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Sobre l'escalada 
de preus 

Sr. Director: 
No confonguem la inflació 

amb la infracció. 
Fa uns dies vaig entrar en 

una farmàcia de la plaça d'Eu
ropa, de la ciutat de Lleida, i 
vaig demanar pel preu del pro
ducte Fisiocrem, una solució de 
massatge. El preu, segons l'em
pleada, era de 7 euros (cèntims 
amunt, cèntims avall). L'ende
mà vaig decidir comprar-lo a 
la farmàcia del meu barri, al 
carrer Rosa Park. Em van fum
bre 10 euros (cèntims amunt, 
cèntims avall), com és de cos
tum, propi de bergants. 

Em va indignar enorme
ment per aquest desfasament 
de preu. Pel que sembla, està 
en vista de tots que alguns co
merciants volen fer el seu agost 
amb l'excusa de la inflació o 
abús o estafa. O sigui: barra, 
poca vergonya o car dura. 
Aquesta inflació la paguem 
tots, i més les persones i famí
lies vulnerables. Primer per la 
Covid-19 (i el consegüent con
finament), i ara per la guerra 
d'Ucraïna, i més tard, pel que 
sigui que vindrà. 

La veritat (la meua veri
tat?), ho atribueixo a la políti
ca d'alguns polítics, valgui la 
redundància. 

En una ocasió vaig llegir 
en una via pública de la ciutat 
de Lleida la inscripció-grafi
ti: "Polítics a la foguera." Jo 
vaig pensar llavors que l'autor 
d'aquest grafiti havia de ser 
una persona amargada o un 
anarquista. Ara dedueixo, la 
veritat, que el poble ja n'està 
força tip i indignat. 

Per a més senyals, un servi
dor és un catòlic practicant i 
compromès amb tot el que sigui 
social. Però avui dia, general
ment, les aigües poden anar per 
altres cursos. 

I ara, malgrat el que he susdit 
anteriorment de la foguera, ho 
considero una passada. 

JOSEP VIDAL BORRAS.LLEIDA 

Com ens enreden! 

Sr. Director: 
La benzina marca rècords. 

No pas, però, el petroli. Què ho 
fa? Malpensa i ho encertaràs. 
Fa de mal dir i no els agrada
rà sentir-ho. Entenc, però que 
la tebior del govern espanyol 
envers la guerra d'Ucraïna 
certifica que els va de conya. 
L'excusa de la pandèmia els ha 
permès colar-nos uns quants 
gols, estabornint el criteri men
tal de bona part de la gent. A 
hores d'ara, a més, amaguen 
cartes pel que fa al cost real del 
combustible i al del preu de la 
llum. Aprofitant l'avinentesa, 
van collant la butxaca del con
tribuent amb més impostos als 
carburants. Al cap i a la fi, una 
manera soterrada de fer cash 
de cara al brutal deute públic 
de tota l'administració. 

Al nostre país, mai no havia 

LA CARTA DEL DIA 

Poblatans preocupats 
SR. DIRECTOR: 

Què passa amb les monges de la Residèn
cia Verge de Ribera de la Pobla de Segur? 
1... Què passa a la Residència Verge de Ri
bera, en general? 

Les condicions quant a infraestructures 
no sempre havien estat òptimes, però la 
seva dedicació, abnegació i saber fer i estar 
han estat i són un exemple del que l'atenció 
als més grans i en general als més febles, 
hauria de ser. No fa més enllà de tres anys, a la Resi

dència Verge de Ribera es va celebrar una 
festa promoguda per l'ajuntament, en la 
qual van participar tots els estaments del 
poble. 

Ara hem sabut que les monges marxen 
i segons elles han manifestat públicament 
que "no voldríem haver de marxar". 

Era una festa d'agraïment a les monges 
que al llarg de cent anys donaven servei 
assistencial al nostre municipi. 

Sembla que hi ha un desacord amb l'ac
tual equip de govern municipal. 

Recollim la preocupació dels poblatans. 
No pot ser! Això qui ho arregla? 

C. GINESTA NUS I ALTRES POBLATANS PREOCUPATS 

estat tan car omplir el dipòsit 
dels vehicles. Comparant-ho, 
de mitjana, amb xifres d'un 
any enrere, s'ha encarit més de 
vint euros. Paral·lelament, el 
transport de mercaderies s'ha 
disparat moltíssim i la inflació 
assoleix fites de fa trenta anys. 
Passant això mentre mana un 
suposat govern d'esquerres, 
clama al cel. 

El barril de petroli Brent ha 
marcat preus molt més elevats 
al llarg dels darrers anys. Ací, 
cal afegir el cost real de l'ano
menat or negre, que es paga en 
dòlars. Per tant, és bàsic expli
car qualsevol abaratiment o en-

ENQUESTA 
Creieu que els mestres 
han de desobeir l'ordre 

del25% de castellà 
en l'ensenyament? 

www.segre.com 

cariment del producte. Concre
tament, al mes de setembre del 
2012, el petroli fregava els 112 
$ USA per barril (és a dir, uns 
87 €). El2018, 140 $. Als ini
cis del2022, però, tan sols 92 
unitats de la divisa ianqui. La 
qual cosa estableix una equiva
lència de poc més de 80 eu ros. 
Per tant, tenim el barril més 
assequible que fa una dècada 
i tot sona a enganyifa. Res no 
explica, doncs, aquest ball de 
xifres i el desgavell entortolli
gat d'una sibil·lina presa de pèl. 

La clau de tot plegat passa 
pels impostos. Més clar, l'ai
gua. Diuen els entesos que el 
preu de la matèria primera os
cil·la sobre un terç del cost que 
se'n paga. Aproximadament, 
un 17% serien despeses de re
finament del cru. I, finalment, 
la meitat del pastís se'n va al 
pou (les urpes) del Ministeri 
d'Hisenda. That's the ques
tion. Aquesta esdevindria la 
mare dels ous. Les coses tenen 
la perspectiva d'empitjorar i 
enfilar molt més els preus. L'ac-

tual crisi bèl-lica entre Rússia 
i Ucraïna no fa preveure una 
millora immediata. Per altra 
banda, a l'Orient Mitjà la ten
sió permanent entre Israel i 
els països àrabs ho enfosqueix 
més. Arribats ací, en aquest 
punt, li pregunto al president 
Sanchez: Em pot dir el títol 
d'aquesta pel-lícula? Au, va! 

JOSEP BALLB~ I URRIT 

Informació o opinió 
interessada? 

Sr. Director: 
Si fiquem el radar de la psi

cologia (i ens prenem la mo
lèstia d'analitzar-lo), podrem 
veure com alguns comentaris
tes i tertulians exposen la seva 
informació amb un pòsit (sub
til o no) d'opinió. N'hi ha que 
són autèntics experts, capaços 
de manipular amb el seu lèxic 
qualsevol context informatiu, 
utilitzant eines d'expressió lin
güística carregades de símils i 

Env eu la vostra carta a cercle@segre com Podeu trobar ne una selecció més ampha a SEGRE.com 
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ManuChao 
repeteix concert 
aquesta nit a Cervià 
I Cervià de les Garrigues gaudirà 
aquesta nit d'un segon concert 
del cantant i guitarrista esta
blert a Barcelona Manu Chao, 
amb un auditori d'un màxim de 
500 persones. 

AQUESTA SETMANA 

dimarts 17 
Els docents 
tornen a la 
vaga a Ueida 
I Els sindicats d'educació han 
convocat per avui la primera 
d'aquesta segona tanda de pro
testes, que s'allargaran fins al 
juny. Dimarts, seran dos hores 
d'aturada. 

El Barça femení 
juga avui la final 
de la Champions 
I El Barça femení juga avui la 
final de la Champions League 
contra el Lió a Torí, amb el repte 
de revalidar el títol que ostenten 
i per tancar una temporada de 
10 en tots els tornejos. 

comparacions poc afortunades 
i tot sovint adobades amb algu
na que altra mentida per omis
sió (informació esbiaixada) o 
amb reserves mentals (infor
mació intencionada i interessa
da). Dependrà de la maduresa 
de l'oient i de la solidesa de la 
seva formació, perquè aquest 
duet informació-opinió inte
ressada no s'imposi amb el 
criteri de l'informador per da
munt del criteri de l'oient. Què 
hi trobem rere d'aquest com
portament maliciós? Doncs des 
d'interessos i línies editorials 
(sovint polititzades), idearis o 
corrents polítics de partits i, 
fins i tot, interessos econòmics 
empresarials. 

Com podem defensar-nos 
d'aquesta informació amb una 
opinió subjacent tendenciosa? 
En primer lloc, qüestionant el 
criteri de l'emissor, assolint el 
nostre propi criteri, per tal de 
no deixar-nos influenciar. En 
segon lloc, contrastant, tantes 
vegades com puguem, la infor
mació de la notícia que rebem. 
I en tercer lloc, valorant la cre
dibilitat tant de la persona que 
emet la informació com la del 
mitjà o partit polític al qual 
representa. 

Com fer-ho? (i tanco el cer
cle). Confeccionant el perfil 
psicològic d'aq1,1est comenta
rista o tertulià. Es a dir, hem de 
qüestionar tant la notícia que 
ens dona com la persona que la 
dona. Al principi costa una mi
ca, però és com tot, és qüestió 
de crear l'hàbit i d'exercir-lo. Si 
us plau, siguem més racionals 
que emocionals i no ens dei
xem portar per les formes, ca
risma o popularitat d'un comu
nicador o polític. Qüestionem 
el fons de cada notícia i fem-ho 
per damunt de la forma i de 
la imatge. Ah!, i ja posats, eli
minem l'anglicisme fake news. 

JESÚS JORDI GARCIA BOADELLA 
El PENSADOR DE LA VIDA 

Les petites 
coses, novament 

Sr. Director: 
Unes poques paraules sobre 

les petites coses, novament: 
"Estem rendits a la societat 

del consum. Cada vegada tinc 
més ganes de practicar la de
fensa de les petites coses i de la 
vivència profunda de qualse
vol cosa, perquè estem en una 
cultura del ràpid més ràpid" 
(Isidre Grau, escriptor). 

"No hi ha res més formós 
que percebre les petites coses" 
(Rafael Albertí, poeta). 

"Els petits detalls fan les 
grans persones" (l'avi de l'es
criptor Josep M. Madern). 

Certament, les petites coses 
són les que donen sentit a la 
vida. Per exemple: un poema 
del lleidatà Josep Vall verdú, el 
cafè amb llet de l'esmorzar i el 
berenar, la lectura i l'anotació 
de tres o quatre pensaments 
potents, passejar-se al sol del 
matí, etc. 

J. B. 
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Més de 200 persones al Posa't la Gorra d'Aipicat 
I ALPICATI La festa més simbòlica d'Afanoc, el Posa't la Gorra, 
va celebrar ahir la seua primera edició a Alpicat amb més de 
200 assistents. La jornada, que es va celebrar a les pistes del 
Parc del Graó, va viure el moment més emotiu quan diversos 
nens que han viscut el càncer de prop van llegir el manifest. 

Homenatge a les vídimes de la guerra a Barbens 
I BARBENS I Barbens va inaugurar ahir l'escultura Per la pau en 
homenatge a les 6 persones que van morir en un bombardeig 
durant la Guerra Civil el6 de gener del1939. Es tracta d'una 
obra d'Erick Schmitz Coll ubicada als jardins del pati del 
Castel1. L'acte va incloure l'obra teatral Mort a les cunetes. 

EQUIPAMENTS DIA INTERNACIONAL 

Nou servei 
d'acompanyament per a 
famílies enguany a Lleida 
Amb el finançament de Drets Socials 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La consellera de Drets 
Socials, Violant Cervera, va 
anunciar ahir que el departa
ment crearà aquest any un nou 
serve1 d'orientació i acompa
nyament a les famílies (SOAF) 
a Lleida, amb finançament de 
Drets Socials i gestió municipal. 
Així ho va explicar durant la 
celebració a la capital del Segrià 
del Dia Internacional de les Fa-

SIS M~S EL 2023 

A les comarques de l'Alt 
Urgell, la Noguera, el Pallars 
Jussà, el Pla d'Urgell, la 
Segarra i l'Urgell 

mílies, en què va avançar també 
que l'any 2023 està previst obrir 
sis SOAF més a les comarques 
de l'Alt Urgell, la Noguera, el 
Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, 
la Segarra i l'Urgell. "Les polí
tiques de la conselleria són de 
suport a les famílies, amb apos
ta per a l'acompanyament per
sonalitzat, a través de serveis 
com el d'orientació i acompa
nyament", va afirmar Violant 
Cervera. 

Els SOAF són serveis de ca
ràcter universal que ofereixen 
suport a totes les famílies da
vant de moments de canvi o 
incertesa, com una separació o 
una situació de conflicte. També 
són de caràcter preventiu, ja que 
ajuden a reforçar les capacitats 

======~----~~---------
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EQUIPAMENTS ATENCIÓ 

Cor de Maria deixa la Pobla 
després de 104 anys de tasca 
La congregació es va establir ell918l l Dos religioses treballaven 
a la residència d'ancians i se n'aniran ellS de juliol 

REDACCIÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I La congre
gació Missioneres Filles del 
Cor de Maria deixarà el juliol 
vinent l'atenció a la Residència 
Nostra Senyora de Ribera de la 
Pobla de Segur després de 104 
anys de presència a la localitat 
del Pallars Jussà. La decisió ha 
causat malestar entre alguns 
veïns mentre que el consistori 
aUega que ha intentat arribar 
a un acord amb la congrega
ció perquè les dos monges que 
encara atenien a la residència 
es quedin. Segons va explicar 
l'alcalde, Marc Baró, de les tres 
monges que donaven servei a 
la residència, una se'n va anar 
a començaments d'any, per 
la qual cosa ara en quedaven 
dos, de 72 i 73 anys. Baró va 
assenyalar que per complir la 
reforma laboral, aquestes tres 
places han de sortir a concurs 
públic i es va oferir a la congre
gació la possibilitat de fer un 
conveni per donar continuïtat 
al servei complint la legislació. 
Tanmateix, va apuntar l'alcal
de, "per sorpresa" la congrega
ció va rebutjar aquest conveni 
i va anunciar que les monges 
deixarien la residència el 15 
de juliol que ve. Sobre això, 
Baró va afirmar que aquesta 
decisió també ha sorprès el 
consistori i entén el malestar 
d'alguns veïns al destacar que 
les monges fan un bon servei 
a la localitat, però va assenya-

Homenatge el2018 pel centenari de la congregació. 

CONCURS PÚBLIC 
El consistori va proposar a 
la congregació un conveni, 
que aquesta ha rebutjat, 
per mantenir les places 

lar que "la congregació ja ha 
pres la decisió i poc més s'hi 
pot fer". Ara, aquestes 3 pla
ces hauran de sortir a concurs 
públic en un procés d'estabi
lització dels llocs de treball de 
la residència, que compta amb 
uns 60 treballadors i un total 
de 69 residents. 

El2018, l'ajuntament va or-

ganitzar un acte d'homenatge 
a la congregació en el cente
nari de la seua arribada a la 
Pobla de Segur. Les germa
nes del Cor de Maria es van 
instaHar al municipi a petició 
dels veïns el14 de febrer del 
1918 i es dedicaven a vetllar 
els malalts a domicili. El1959 
es va fundar l'actual Residència 
Nostra Senyora de Ribera, on 
des d'aleshores les germanes 
desenvolupaven la seua tasca 
d'assistència i religiosa. Ara ja 
només hi havia dos monges al 
centre. Pel centenari, el con
sistori va publicar un vídeo 
en homenatge a la seua tasca 
assistencial. 

La consellera i el delegat de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, ahir amb Dani Jiménez. 

i fortaleses de les famílies per 
afavorir d'aquesta manera les 
relacions familiars saludables. 
L'acte d'ahir, amb el lema Cul
tivem família, es va celebrar 
a la plaça Maria Aurèlia Cap
many del barri de Balàfia, amb 
l'assistència d'un centenar de 

persones, i va consistir en un 
espectacle del divulgador Da
ni Jiménez, que va vincular la 
ciència i el coneixement amb 
les activitats i valors familiars. 

Per la seua part, la tinent 
d'alcalde i regidor d'Educació, 
Cooperació, Drets Civils i Femi-

nismes va recordar que l'acció 
de govern de la Paeria gira al 
voltant de l'atenció a les perso
nes i que les diferents regidories 
treballen d'una manera trans
versal per garantir la igualtat 
d'oportunitats de tots els nuclis 
familiars de la ciutat. 
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FUTBOL .. EGONA CATALANA 

El Balaguer voreja l'ascens 4 
0 LA SEU D'URGELL 

Golejada per tenir 
opcions d'ascens El Balaguer és líder amb ple de victòries després de set jornades li A 

I t. e JOrnades avantatja en 6 punts l Alpicat, segon classificat 
ALPICAT: Escrichs, Cons (Pla, 41'), Gómez (Ou
bihi, 81 '), Egea, Alfageme, Rodrigo (Barrufet, 
81 '),Vendrell, Gomà (Fermindez, 89'). Llull, 
Calsina i Requena. BALAGUER ARTESA DE SEGRE 

2 1 
Peguero, U usà, Grau, Utgês, Baró, Monel ús, 
Porta, Cervelló, Julià, Cisse, Reig, Ros, 
Galceran, Miqui, Carrió, Arnau, Macià I 
Traguany, Contreras, Galceran. 
Solanes i Cabezas. 

Canvis: Grabalosa Canvis: Coll per Baró 
per U usà (56'), Miqui (561, Guardia per Arnau 
per Bautista (62'), (68'), Selva per Cisse 
Surroca per Galceran (68'), Florean per Julià 
(68') I López per (84') i Riera per Monclús 
Porta (74'). (84') 

Gols: 1-0, Galceran (28'). 1-1, Reig (30'). 1-1, 
Cabezas (66') 
Arbitre: Gras Roy. 
Incidències: Partit corresponent a la jornada 
7 del Grup d'Ascens 7 de la Segona Catalana, 
disputat al Municipal de Balaguer. 

LA SEU D'URGELL: Escolà, Muxella, Rivero, ' 
Sabarich, Fite, Garcia, Balletbo, Cayola, Ticó, 
Romero i Raya. 

Gols: 1-ü, min.27. Gomà. 2-0, min.43. Gomà. 
3-0, min.75. Llull. 4-0, min.84. Vendrell. 

Arbitre: Boix Alves. 

L'Al picat va derrotar un Seu d'Ur
gell que es va desplaçar només 
amb 11 j ugadors. Els locals van 

ASCENS 

Resultats 
Al picat - La Seu 4-0 
Torrefarrera- Artesa Lleida 
Balaguer -Artesa Segre 2-1 

JOANBOV~ 
El jugador local Porta dribla un rival vora la banda. Classificació general 

I BALAGUER I El Balaguer va vèncer 
per la mínima un gran Artesa 
de Segre, que va lluitar en tot 
moment per trencar la ratxa dels 
locals en un partit igualat. 

El matx va començar sense 
cap dominador clar, fins que 
Galceran va avançar els locals 
a la primera meitat de l'encontre 
(1-0, 28') però ràpidament Reig 
va tornar les taules al marcador 
(1-1, 30'). 

Al descans es va arribar amb 
l'empat i a la segona meitat amb
dós conjunts van augmentar la 
intensitat. Seria Cabezas, da
vanter juvenil dels de la capital 
de la Noguera, qui avançaria de 
nou el Balaguer (2-1, 66). 

Impecable a la porteria 
L'Artesa de Segre, malgrat re

bre el gol, va provar d'empatar 
el duel de nou però Peguero va 

FUTBOL QUARTA CATALANA 

6 3 MAGRANERS 

2 MIRALCAMP 2 SANT GUIM 

El líder suma tres 
punts importants 
BORGES B: Arnau Yeste, Si món, Oriol, Xavier, Sergi, 
Arnau Rius, Marc Gonzalez, Héctor, Abeli Marc 
Rius. També Adrià, Marc Carrasco, Rafael, Josep, 
Jordi, Daniel i Víctor. 

MIRALCAMP: Diagne, Jordi, ls mail, Xavier, Abde
làziz, Sergiu, Vicente, Abdessamad, Roger, Sekou i 
Oriol. També Macià, Paul, Ballanfing i Marc. 

Gols: 1-0, Hèctor (3'), 2-0, Simón (1 7'). 3-0, Oriol 
(37'), 3-1, Sergiu (39'), 4-1, Héctor (44'), 4-2, Vicente 
(47'), 5-2, Rafael (70'), 6-2, Daniel (79'). 

Arbitre: Eric Bochaca. Va amonestar Marc Cots, Da
niel. Diagne, Xavier, Vicente, lsmail i Abdessamad. 

El Borges B va aconseguir una im
portant victòria davant del Miral
camp per 6-2. El Miralcamp va anar 
al camp dellfder amb la intenció de 
fer un bon partit i donar la sorpresa. 
El Borges B, que només ha perdut 
dos encontres aquesta temporada, 
va tornar a aconseguir tres punts en 
un duel en què va dominar comple
tament. A la primera meitat, el Bor
ges Bes va avançar molt aviat amb 
un gol d'Héctor (3'). Els locals van 
continuar pressionant i van marcar 
dos gols més (17' i 37'). Sergiu va 
marcar un gol per al Miralcamp i va 
posar el 3-1 al marcador, però cinc 
minuts més tard va tornar a marcar 
Héctor (4-1). Ja a punt d'acabar la 
primera meitat, Vicente va retallar 
distàncies amb un bon gol (4-2). A 
la segona part, els visitants van ha
ver de defensar el bon joc dels lo
cals, que van rematar el matx amb 
tres gols més (6-2). Amb la victòria, 
el Borges B segueix líder amb 70 
punts, a quatre jornades del final. 

El Magraners guanya 
el Sant Guim en el 89 
MAGRANERS: Gabriel, Salvador, José, Biel, Joel, 
Eric, Edgar, Joe, Bilal, Cristian i Oriol. També Saad, 
Adrià, lvan, Sergio, Antonio i Mario. 

SANT GUIM: Vasyl. Santiago, Nil, Juan José, Hamza, 
Abdelkader, Jordi Salat, Oleh, Roger, Abdelaziz i 
Adam. També Jordi Pares, Sergi, Andriy, Bernat i 
Aziz. 

Gols: 1-0, Edgar (1 1'), 1-1, Hamza (24'), 1-2, Hamza 
(35'), 2-2, Sergio (79'), 3-2, Edgar (89'). 

Arbitre: Lucas Ezequiel. Va amonestar Sergio, Eric, 
Edgar, Juan José, Vasyl i Jordi Pares. 

El Magraners va guanyar per 3-2 el 
Sant Guim, en un partit en què els 
locals ·van guanyar a l'últim minut 
del temps reglamentari. 

4 ALBESA 

1 TREMPB 

Plàcida victòria de 
l'Albesa amb el Tremp B 
ALBESA: Asunding, Joel, Jordi, Josep, Pau, Arnau 
Farrús, Marc, Kalilu, Marian, A nd rei i Víctor. També 
Eloi, Arnau Palau, Quim, Xavier, Guillem i Angel Luís. 

TREMP 8: Roger, Xavier, Abderrahim, Deniz, Danilo, 
Zaid, Mohamed, Oriol, Aleix, Eric i Nadir. També 
Roger, Farid, Ahmed i Mohamed. 

Gols:1-o, Joel (13'), 1-1, Nadir (19'), 2-1, Joel (44'}, 
3-1, Marc (54'), 4-1, Arnau Palau (85'}. 
Arbitre: Aleix Reves. Va amonestar Guillem i Eloi. 

L'Albesa va aconseguir una victò
ria contundent de 4-1 davant del 
Tremp B. Els locals van dominar el 
joc durant l'enfrontament i van ser 
superiors per aconseguir els tres 
punts. cy JOSEP LLENA 

firmar un partit impecable i va 
desbaratar en més d'una ocasió 
el perill dels visitants. 

Després d'una victòria més, 
el Balaguer és líder indiscutible 
amb 21 punts a la taula i segueix 
en ratxa, per sumar un total de 
set victòries en set jornades i 
deixar gairebé sentenciat l'as
cens. L'Artesa de Segre, per la 
seua par t, suma un total de sis 
punts. 

s COLL DE NARGÓ _j 
o ALF~S 

El Coll de Nargó segueix 
la lluita per la Lliga 

EQUIP Pr J G E 

1 Balaguer 21 
1 Alpicat 15 
3 Artesa Ueida 13 
4l.aSeu 6 
S Artesa Segre 6 

6Torrefarrera 

Pròxima jornada 
La Seu - Artesa Lleida 
Balaguer-Torrefarrera 
Artesa Segre-Alpicat 

o GIMENELLS 

s AEM 

L'AEM goleja el 
Gimenells 

P GF GC 

16 
16 

s 
13 

17 

COLL DE NARGÓ: Roberto, Xavier, Josep, Juan GIMENELLS: Manuel, David, lñaki, Javier, Jaume, 
Ramón, Joel, Edgar, Yilso, Albert, Michael, Aleix Oriol, Pau, Francisco, Marc Miranda, Marc Llovet i 
i Jaume. També José, Jan, Marco, Johany, Oriol, Xavier. També Joel, Marc Jesús, Abdelkarim, Edgar, 
Marc i Aleix. Pere, Robert i Jonatan. 

ALF~S: Gerard, Roger, Pau, Rubén, Dídac, Marc, AEM: Abderaouf, Ferran, Marc, Raúl, Eduard, Sergi, 
Francesc, Mady, Jordi, Francisco i Marbres. Adam, Germi, Ismael, A Iva ro i Bam mou. També Pau, 

Gols: 1-0, Yilson (8'), 2-0, Jaume (13'), 3-0, Edgar 
Max, Una i i Gerard. 

(25'), 4-0, Josep (47'), 5-0, Yilson (89'). Gols: 0-1, Bammou (2~') , 0-2, Bam mou (52'), 0-3, 

Àrbitre: Aleix Quintana. Va amonestar Dfdac. Ismael (74'), 0-4, Una I (79'). 

El Coll de Nargó va golejar l'Alfés per 
Arbitre: Sergi Cuadrat. Va amonestar Javier, F ran-
cisco, Marc Llovet, David, Bam mou I Marc. 

5-0. En el minut 1 O els locals ja gua-
nyaven 2-0. Els visitants van tenir El Gimenells va perdre davant de 
alguna contra que no van aprofitar. I'AEM, en un partit en q uè els v isi-
cy ALBERT REIG tants van ser superiors. 

I QUARTA CATALANA I 

Classificació general Resultats 
EQUIP PT J G E p GF GC Magraners- Sant Guim 3-2 
CoU Nargó 70 28 23 1 4 89 29 Tem~le~ -Verdú G-3 
Borges B 69 27 22 3 2 98 u Borges B- Miralcam~ 6-2 
Benavent 67 28 21 4 3 111 37 BeU-Uoc -Benavent G-7 
Albesa 64 28 20 4 4 90 36 Albesa -Trem~ B 4-1 

" AEM 59 27 18 5 4 78 27 CoU Nargó -Alfés S-0 

Ri alp 52 28 16 4 8 79 48 CRAP GimeneUs - AEM G-4 

Verdú 48 27 15 3 9 59 43 R. d'Ondara- Rial~ S us~. 
Torres S ...... Descansa Torres S. 43 28 12 7 9 66 48 

Alfés 39 28 11 6 11 53 57 Pròxima jornada 
Miralcamp 36 28 11 3 14 S3 51 

I CRAP Gimenells 29 28 8 5 15 44 70 Sant Guim-Templm 

I TrempB 23 26 6 5 15 43 67 
Verdú- Borges B 

Miralcamp- BeU-U oc 
Sant Guim 22 28 6 4 18 4S 68 Benavent-Albesa 

I Magraners 19 29 5 4 20 32 104 Tremp B- Con Nargó 

R.d'Ondara 18 27 6 o 21 34 110 Alfés- CRAP GimeneUs 
AEM -R. d'Ondara 

Ben-noc 13 26 3 4 19 22 68 Rialp-Torres S. 
Temple~ 3 19 1 o 28 17 128 Magrane~ ..... Descansa 

ESPORTS I 21 I 

començar dominant a la primera 
meitat gràcies a dos gols de Go
mà (2-0, 43'). A la segona meitat 
LI ull va anotar el tercer (3-0, 7 5') 
i finalment Vendrell va segellar la 
victòria (4-0, 84'). L'Aipicat suma 
un total de 15 pu nts i segueix 
darrere del Balaguer, actual líder 
amb 21 punts en set victòries en 
set partits. La Seu suma un total 
de 6 punts, els mateixos que l'Ar
tesa de Segre. 

0 TORREFARRERA 

0 ARTESA DE LLEIDA 

Sequera de gols que 
s'acaba en empat 
TORREFARRERA: Gómez, Barbosa, Camarasa 
(Martín, 62'), Solanilla (Ciivillé, 83'1. Pallaruelo 
(Cases, 62'), lozano (Aitisent, 83'), Regany, Gu
t iérrez, Padrones, Hamza i Carulla. 
ARTESA DE LLEIDA: Can del, Mateos (Sarrablo, 
76'), Peiró, Pifarré, Hortal, Grau, Guasch (Rueda, 
701, Tió, Gerard, Miquel (Palou, 70') i Reluy. 

Arbitre: lturbe Sainz de la Maza. 

El Torrefarrera i l 'Artesa de Llei 
d a es van repart ir punts en un 
part it igualat que va acabar en 
empat sense gols. Cap dels dos 
equips va aconsegu ir anotar a 
la porteria con trària per la qual 
cosa, després de l'empat, el Tor
refarrera va sumar el primer punt 
en aquesta fase d'ascens ment re 
q ue l'Artesa de Lleida en té 13 
segueix de prop els dos primers -
class ifi cats. Matemàticament 
encara té possibi litat s d'ascens 
malgrat l'empat. 

0 BELL-LLOC 

7 BENAVENT 

Triomf del Benavent 
davant del Bell-lloc 
BELL -LLOC: lssa, Francesc, Soule, Miquel, Marc, 
Jaume, Eric, Hademou, Guillem, Youssef i Non o. 
BENAVENT: Jorge Eric, Santiago, Antoni o, Cristian, 
Charef, Jaume, Aleix, Roger lsidro, Sergio, Henry i 
Jordi. També Raimundo. ......_ 

Gols: 0-1, Henry (44'), 0-2, Henry (50'), 0-3, Cristian 
(511. 0-4, Cristian (651, 0-5, Sergio (77'), 0-6, Cristian 
(80'), 0-7, Antonio (88'). 

Arbitre: Carles Salse. 

El Bell -lloc va caure golejat davant 
del Bènavent per 0-7. Ets locals, que , 
porten deu partit s segu its sen se 
guanyar, van tornar a caure derro
tats davant del bon j oc del Bena
vent. Els visitants va n fer un bon 
matx i van ser superiors e ls 90 mi
nuts. A la primera meitat, e l Bell-lloc 
va aguantar i va defensar molt bé el 
joc del Benavent. El primer gol no va 
arribar fins al m inut 44, quan Henry 
va obrir el marcador (0-1 ). El Bena
vent se'n va anar al desca ns amb 
aquest pet it avantatge. A la segona 
meitat, el Bell-lloc va sorti r amb la 
intenció de continuar defensant bé 
i tenir alguna ocasió per poder re 
muntar e l duel, però no ho va acon
seguir. Malgrat la millora, els locals 
no van saber frenar e l Benavent, la 
q ual cosa va apujar el ritm e. Els v i
sitants van marcar cinc gols més per 
tancar la golejada i emportar-se els 
tres punts. Amb aquesta derrota, 
el Bell- lloc continua últi m amb 13 
p u nts. D'alt ra banda, el Benavent 
segueix tercer amb 67 punts, a 3 del 
Coll de Nargó i el Borges B, i viu en 
la lluita per la Lliga. 
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I 22 I ESPORTS 

FUTBOL TERCERA CATALANA 

I:Aiguaire ja és . , . . 
camp1o 1 puJa a 
Segona Catalana 

ALGUAIRE PUIGVERTENC 

1 o 
Xavier Ricart Nazariy, Sergi, Antonio Melis, 
Arnau, Pau, Javier, Oriol, Gerard, Albert, 
Salvador, Carlos. Eric, Oscar SalaM, Robert 
Jordi, Raül Gonzalez 1 Beso, Antonio Gallarda, 
AleiX. Pere, Marc i Robert 

Salagaray. 

Canvis: Xav1er Fulla Canvis: Sebasti~n per 
per Jav>er (8'), Raül Albert (56'), Oscar 
Redondo per Eric Gallarda per Robert 
(56'), Carles per Raúl Salagaray (69'), Carles 
Gonzalez (77'). Albert per Marc (74'), Alex per 
per Xavier Fulla (83'). Antonio Gallard o (74'), 

XaVIer per Pere (83'). 

Gols: 1-(), Carlos (50'). 

Arbitre: Pau Gené Mora. 

Incidències: Part1t corresponent a la jornada 28 
del Grup 15 de Tercera Catalana. 

IVAN FARRENY 
I ALGUAIRE I Històric triomf de 
l'Alguaire, que s'ha convertit 
en campió de grup a falta de dos 
jornades, i això significa que as
cendeix a la Segona Catalana 
per primera vegada en la seua 
història. L'Alguaire depenia de 
si mateix per certificar avui ma
teix l'ascens de categoria, i és 
que si guanyava pujava, ja que 
jugaven contra el Puigvertenc, 
segon classificat. El partit va 
començar molt tens, ja que tots 
dos equips sabien què hi havia 
en joc. A la segona, una falta 
lateral a favor de l'Alguaire, en 
què el porter va deixar la pilo
ta morta, va permetre a Car
los anotar el gol de la victòria. 
L'equip local va jugar el matx 
en un camp ple a vessar. Jugadors i aficionats de l'Alguaire celebren l'ascens de categoria. 

1 SOLSONAB 

1 TREMP 

Primer empat de la 
temporada del Tremp 
SOLSONA 11: Albert Joan (Jordi, 70'), Ignasi, Sergi, 
Guiu (Aitor, 811. Modestas, Gerard, Eduard (Àngel, 
56'), Dídac (Mohamed, 811. Marc i Artem 

TREMP: Cheikh, Jordi Ponsich, Sergi, Miquel, 
Wilkinson (Didac, 56'), Oscar, Xavier, Ismael (Liuls, 
77'), Jord1 Durany, Nicolae (lbai, 81') 1 Sinbara. 

Gols: 1-(), Sergi (30'), 1·1, Oscar (62'), 

Arbitro: Angel Escalona Buata s. 
------------------

El Tremp va sumar aquest cap de 
setmana el seu primer empat en el 
que va de temporada al no poder 
vèncer al camp del Solsona B. El 
partit va estar molt igualat, ja que 
en el primer temps els locals van 
dominar més, però a la segona part 
el Tremp es va veure obligat a collar 
més els rivals si volia treure almenys 
un punt Aquest empat deixa encara 
amb opcions de ser segon el Solso
na Ba falta de dos jornades per aca
bar la competició. 

4 ALCARRÀSB 

2 ALCOLETGE 

I:Aicarràs B guanya 
i manté la ratxa 
ALCARRÀS B: Jesüs Lazaro, Gerard, Aleix, Jesus 
Parra, Ferran, MacieJ (Adrià, 78'), Daniel, Esteve, 
Pere, Jord1 (Agustl, 481 i Oriol 

ALCOLETGE: Serg1 Torrelles, Roger, Alex, Carles 
(Sergi Clarisó, 79'), Oriol, Dav1d (Josep, 46'), Eloi, 
Enc, Robert (Sergi Merino, 76'), Albert (Miquel, 
46') I Antonio. 

Gols: 1.0, Jesüs Parra (6'), H, E nc (47'), 2·1, Agustí 
(59'). 3-1, MacleJ (61}. 4-1, MaCieJ (761. 4-2, Enc (89') 

Arbitre: Sergi Sanchez Esteve. 

Nou triomf de l'Alcarràs B, que acon
segueix així allargar la ratxa de par
tits imbatut fins a les cinc jornades 
consecutives. El partit va estar molt 
controlat pels locals, que malgrat 
les nombroses baixes van realitzar 
un molt bon joc. L'Alcoletge no va 
generar gaires ocasions. 

Grup 15 
Alcarràs B -Alcoletge 4-2 
Soses· At Almacelles 2-1 
Castelldans· Rosselló 3-0 
Albagés -Torregrossa 1-2 
Vva. Bar<i! - ArbeG! 3-3 
Golmés- AI~GJt 8 2-2 
Alguaire- Pu!!¡vertenc 1-0 
Pardin~s 8 .... OesGJnsa 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Alguaire 66 26 21 3 2 67 16 

2Soses 60 27 19 3 5 62 26 

3 PIJigvertenc 59 26 18 54 19 

4 PaidinyesB 46 26 14 8 62 31 

STooegrossa 44 26 13 8 44 33 

6 Akoletge 44 26 14 2 10 57 44 

7 Alcarràs S 43 27 13 4 10 57 40 

8 At. Almacelles 40 26 12 4 10 39 39 

9Golmés 39 26 12 3 11 53 59 

10Aip>catB 30 26 8 6 12 40 43 

11 Castelldans 26 26 5 14 31 52 

12 Rosselló 18 26 3 18 29 59 

13 Arb«a 17 26 8 15 34 68 

14 Albagés 13 26 7 17 24 66 

15 Vva Barca 10 26 4 20 26 84 

VALLFOGONA 

Golejada del Torà per 
allunyar-se del descens 
TORÀ: Àngel, Jordi Rial, Jordi Coletas, Nayden, 
Xavier, Arnau, Sergi, Aleix, Pau, Albert i Martr. 

VALLFOGONA: Prosper, Ignasi, Roger. Nil, Quim, 
Bla1, Yaya, Joan, Miquel Juarez. Diego I Miquel 
Ribera. 

Gols: 1·0. Sergi (7'), 2.0, Aleix (30'), 3.0, Pau (52'), 
4-o, Jordi Coletas (56'). 4-1, Blai (62), 5· 1, Martí (76') 

Àrbitre: Hector Craviono Nogue. .::.._ ________ _ 

Plàcid partit per al Torà davant d'un 
Vallfogona que ja tenia certificada 
la permanència. Els locals havien de 
guanyar per allunyar-se del descens 
i ho va fer golejant en un matx molt 
tranquil per als locals. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grup 16 
Torà- Vallfogona S-1 
Ponts - But5ènit G-2 
Pobla -Vva. de l'Aguda 3-0 
Oliana ·la Fuliola 3·1 
Tornabous -Ivars d'U. 5-3 
Solsona 8-Trem~ 1-1 
Agramunt-Olím~k 3-1 
VilanovenGl- Bellcairenc 2-2 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 T~m~p 76 28 25 
2Agramunt 66 28 21 
3 Solsona 8 62 28 18 

4Pobla 46 28 14 4 10 
51'onts 44 28 13 5 10 

6 Belkairenc 41 28 12 5 11 

7 Oliana 39 28 10 9 9 
80hmpK 37 28 10 7 11 

9 La Fullola 37 28 10 7 11 
10Tomabous 36 28 10 6 12 
11 Vallfogona 31 28 8 7 13 

12 Wanovenca 29 28 6 11 11 
13 Vva. de l'Aguda 24 28 6 6 16 
14Torà 23 28 

15B~rt 22 28 
161varsd'U. 13 28 

0 PONTS 

2 BUTSÈNIT 

Baló d'oxigen 
per al Butsènit 

5 17 
4 18 
4 21 

91 22 
70 25 
Ol 29 

63 53 
63 47 

49 52 

48 41 
47 45 

39 38 
34 48 
58 77 

31 45 
44 72 
40 66 

39 68 
31 86 

PONTS: Gaizka, Xavie r, Jord1 (Miquel, 85'), Jau
me, Roger Ahsslne, Roger Closa (Roger Reig. 46'), 
Guillem (Gerard, 46'), Adrian, Nabil (Arnau, 70'), 
Ronaldo i I van. 

BUTStNIT: Jordi Guix, Hector (Jordi Romeu, 89'). 
Roger, Josep, Armand, Andherson (Heiny, 79'), 
Arnau, Mouhamadou, Eudald, Amadou (Danny, 
46') i Sega. 

~~~~~~~~~ 

Gols: o-1, Arnau (p)(34'), 0·2, Andherson (76'). 

Àrbitre: Alex Torres Hoyas. 

El Butsènit aconsegueix edur-se els 
tres punts de Ponts i igualar encara 
més la zona baixa del Grup. Els visi
tants havien de guanyar sí o sí per 
continuar vius en la competició. 

L'Alguaire obté 
un ascens històric 
per al club 
• L'Alguaire va vèncer ahir 
el Puigvertenc a casa i es va 
convertir en el campió del 
seu grup. L'Alguaire és, jun-
tament amb Tremp, el segon 
conjunt ascendit a la Segona 
Catalana, i ho farà per prime-
ra vegada en la seua història. 
El Puigvertenc, per la seua 
part, cau al tercer lloc, amb 
un partit menys que el Soses. 
El Vilanova va empatar amb 
l'Arbeca però segueix cuer. 
A l'altre grup, l'~gramunt 
segueix segon, davant del 
Solsona B. Per la seua part, 
l'Ivars ja és matemàticament 
el cuer del grup, ja que es tro-
ba a nou punts del Butsènit 
a falta de dos jornades per 
disputar-se. 

1 ALBAGÉS 

2 TORREGROSSA 

El Torregrossa posa en 
dificultats l'Albagés 
ALBAGtS: Gerard, Eloy. Aitor. Leonardo (Costel, 
45'), Joel, Kevin, Pape, David, Vlctor (Jhon, 71 '), 
Heltor (Cristian, 45') i Marc (Mouhamed, 65'). 

TORREGROSSA: Cristian, Manuel, Arnau, Jordi, 
Oumar (Gerard, 73'), Mahamadou, Sergi (Robert, 
55'), Ramón (Joan, 45), Pau (Aleix, 55'), Cristh1am 
i Mustapha (Victor, 86'). 

Gols:0·1, Mustapha (p)(30'), 1-1, David (47'), 1·2, 
Aleix (:...68-'')_. _______ __ _ 

Àrbitre: Jaume Jove Elies. 

Dura derrota de l'Albagés a casa, en 
un partit vital per a les aspiracions 
de salvació. Va ser un joc molt igua
lat, però el Torregrossa va estar més 
encertat. .,. ANGEL OLIVA 

SEGRE 
Dilluns, 16 de maig del 2022 

2 SOSES 

1 ALMACELLES 

Nou triomf del Soses, 
que està invicte a casa 
SOSES: Sergi, Gerard, Ricard, Oscar (Arnau, 41'), 
Marc Estrella (Marc Garcia, 84'), Jacob, Mart!, Mouh
cine (Oriol. 73'), Joan, Pau i Joan Francesc. 

ALMACELLES: Daniel (Raimon. 46'), Roger Cruz. 
Hicham, Marc (Pol, 71'), Roger Pastor, Mario, Joan 
(Mohammed, 1 7'), Santiago (David, 46'), Mircea, 
Aliou I Jordi (Aleix, 54'). 

Gols: 1·0, Oscar (p) (12'), 2·0, Pau (40'), 2-1, Mario 
(54'). 

Àrbitre: Iria Pujol Colell. Va amonestar amb doble 
groga Ricard, del Soses. -------------

Important triomf del Soses davant 
l'Almacelles per continuar optant 
als llocs d'ascens de la categoria. 
L'equip local es va avançar amb dos 
gols a la primera part, però abans 
del descans es van quedar amb deu 
homes a causa de l'expulsió de Ri
card, per l,ma aproximació perillosa 
a un rival. A ta segona part, l'Alma
celles va fer un pas endavant, però 
no va poder empatar. 

] AGRAMUNT 

1 OLIMPIC 

Victòria de l'Agramunt 
per seguir segon 
AGRAMUNT: Marcel, Gerard, Jaume, Xavier, Jo· 
natan (Mass, 85'), Edgar, Mario, Sergi (Arnau, 64'), 
Albert (Ferran, 46'), Martí i Juan. 

OLIMPIC: Damià, Albert Puig pinós (Ousmane, 
59'), Albert Priego, Cesc, Lucas, Guillem (Isaac, 85'), 
Jaume (Dídac, 59'), Galin (Arnau. 82'), Xavier (Roger. 
68'), Hermann 1 Martfn. 

Gols: 1-0, Jonatan (13'). 1-1, Guillem (19'), 2-1, 
Jonatan (69'), 3·1, Arnau (88'). 

Àrbitre: Andreu Rivas Monfa. Va amonestar amb 
doble groga Mario de l'Agramunt. i amb roja directa 
Albert Priego, de I_'O_Ii_m:...pi_c. _______ _ __ 

L'Agramunt es va endur el derbi 
davant l'Olímpic a casa. El partit va 
estar dominat pels locals durant els 
noranta minuts. Al 80 hi va haver 
una baralla i els dos equips es van 
quedar amb deu . .,. HERMINI GIMBER~ 
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SEGRE 
Dilluns, 16 de maig del2022 

PIRAGÜISME CAMPIONAT D'ESPANYA 

Isaac López Craviotto, al centre, al podi amb la medalla. 

Dos ors per a Isaac López 
Craviotto a l'Estatal 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I El palista lleidatà del 
Sícoris Club, Isaac López 
Craviotto, es va proclamar 
doble campió d'Espanya en 
el Campionat d'Espanya de 
descens que es va disputar el 

cap de setmana a la localitat 
gallega de Barco de Valde
orras (Ourense). El nebot del 
campió olímpic Saúl Craviot
to va guanyar en la competi
ció cadet de pista esprint i en 
la clàssica de 1.000 metres. 

Comen~a a Lleida l'Estatal cadet de bàsquet 
I LLEIDA I El Campionat d'Espanya de Clubs Cadet Femení 
va començar ahir a Lleida amb la presència dels 32 millors 
equips de l'estat d'aquesta categoria. El torneig finalitzarà 
dissabte i es disputa en quatre seus: Barris Nord, Agnès 
Gregori, Pardinyes i Torrefarrera, i reunirà prop d'unes 
700 jugadores. 

Punxada del City que dona emoció a la Premier 
I LONDRES I El Manchester City es va deixar dos punts en la 
visita al West Ham (2-2) i va donar emoció a la Premier a 
falta d'una jornada, l'immediat perseguidor dels de Guar
diola i que juga demà el seu partit davant del Southampton 
amb l'objectiu de quedar-se a un sol punt del liderat. Si el 
Liverpool s'acaba imposant, el City es jugarà el títol en l'úl
tima jornada, però en cas contrari conquerirà la seua quarta 
lliga en cinc anys. 

Laprovittola, en el quintet ideal de l'ACR 
I BARCELONA I El blaugrana Nico Laprovittola va ser inclòs en 
el quintet ideal de la temporada a l'ACB, en el qual també 
figuren Marcelinho Huertas (Tenerife), Nico Laprovittola 
(Barça), l'MVP de la temporada Dzanan Musa (Breogan), 
Chima Moneke (Manresa) i Giorgi Shermadini (Tenerife). 
Laprovittola, que ja va estar en el millor quintet el2018 
quan va ser l'MVP amb el Joventut, torna a estar entre els 
millors en la seua primera temporada al Barça. 

El Milan guanya i acaricia el títol de Lliga a Itàlia 
I MILA I El Milan està a les portes de conquerir el títol de Lliga 
a Itàlia al guanyar l'Atalanta (2-0) en la penúltima jornada 
de la competició. El quadre rossonnero està a un sol punt 
del seu dinovè títol de Lliga, que no aconsegueix des de fa 
onze temporades. L'In ter, el seu màxim perseguidor, també 
va guanyar el Càller (1-3) però està dos punts per sota. 

ESPORTS I 25 I 

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Empreses i ·polítics 
d'Aragó volen JJOO 
Pel seu interès econòmic, ho reclamen davant la DGA 
REDACCIÓ/AGÈNCIES 
I SARAGOSSA/PUIGCERDA I Alcaldes, 
empresaris i presidents de les 
comarques del Pirineu arago
nès van demanar ahir a l'Exe
cutiu autonòmic que esgoti les 
negociacions per aconseguir 
una candidatura equilibrada 
que permeti organitzar, de for
ma conjunta amb Catalunya, 
els Jocs Olímpics d'Hivern del 
2030. Segons va informar He
raldo de Aragón, així ho van 
defensar els alcaldes de Jaca, 
Juan Manuel Ramón; Benasc, 
José Ignacio Abadías, i Sallent 
de Gallego, Jesús Gerico, que 
van recalcar la importància so
cioeconòmica que tindria per 
al Pirineu oscenc que tiri enda
vant el projecte. Coincideixen 
amb el Govern aragonès en la 
necessitat que totes les valls 
acullin proves i que tinguin 
una entitat similar. 

Per la seua part, el presi
dent del Govern d'Aragó, Ja
vier Lamban, va assegurar que 
l'Executiu regional farà "tot el 
possible" perquè la candidatu
ra sigui "efectivament" el que 
van assegurar des del Govern 
d'Espanya i el Comitè Olímpic 
Espanyol (COE). 

En aquest sentit, Lamban va 
recalcar que fa tres anys quan 
es va convidar Aragó a parti
cipar en aquest projecte es va 
plantejar que la candidatura 
seria en peu d'igualtat amb 

La capçalera de la protesta contra els Jocs ahir a Puigcerdà. 

PROTESTA ANTJJOCS 

Unes 2.500 persones es 
manifesten a Puigcerdà 
en contra de la 
candidatura olímpica 

Catalunya i que hi hauria un 
equilibri "real" i "absolut" en 
el repartiment de les proves, 
tant en qualitat com en quan
titat, va apuntar. 

D'altra banda, entre 2.000 i 
2.500 persones, segons xifres 
de la policia local de Puigcer
dà, es van manifestar ahir al 

municipi per protestar contra 
la candidatura, una xifra que 
ascendia a més de 5.000 segons 
la plataforma Stop JJOO, or
ganitzadora de la protesta. Els 
manifestants van portar pan
cartes de "Per un Pirineu viu, 
aturem els Jocs Olímpics", "30 
dies de festa, 30 anys de misè
ria" i "No als Jocs espanyols". 
En declaracions als mitjans, el 
portaveu de Stop JJOO Bernat 
Lavaquiol va instar el Govern a 
buscar alternatives als Jocs per 
al Pirineu i va qüestionar si la 
Generalitat acatarà el resultat 
de les urnes "quan hi surti un 
no". 

ATLETISME CURSES DE MUNTANYA 

Més de 400 participants en la segona Ultra Pallars 
I TREMP I Dissabte es va celebrar 
la segona edició de l'Ultra 
Pallars 360, una carrera dis
putada en el Pallars Jussà. El 
certamen va comptar amb la 

participació de 402 atletes en
tre les quatre modalitats que se 
celebraven: de 96, 49, 27 i 15 
quilòmetres. Albert Herrero i 
Mònica Guilera van ser els ven-

cedors de la prova reina, que 
s'estrenava aquest any després 
que l'any passat no es pogués 
celebrar per les restriccions de 
la pandèmia. · 
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