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coronavirus Sanitat

La transmissió del virus 
baixa d’1 per primer cop 
en 3 setmanes al Pirineu
❘ lleiDa ❘ L’índex de velocitat de 
propagació (Rt) del coronavi-
rus va baixar ahir d’1 a la regió 
sanitària del Pirineu i Aran per 
primera vegada en les últimes 
tres setmanes i es va situar en 
0,96, onze centèsimes menys 
que el dia anterior, segons l’es-
tadística del departament de Sa-
lut. Aquest fet suposa que, de 
mitjana, cada persona contagi-
ada el transmet a menys d’una. 
Així mateix, el risc de rebrot 
també va registrar un gran des-
cens, tot i que encara continua 
sent molt alt, al passar dels 859 
de fa dos dies als 759 d’ahir, cent 
punts menys. 

D’altra banda, a la regió sa-
nitària de Lleida l’Rt es manté 
en 1,11, mentre que el risc de 
rebrot va augmentar en cinc 
punts, de manera que va arri-
bar a 345. Paral·lelament, el de-
partament de Salut va notificar 

ahir 25 nous morts a la regió del 
Pirineu durant els últims dies, 
amb la qual cosa s’arriba a les 
127 defuncions des de l’inici de 
la pandèmia al març. La majoria 
són del Pallars Jussà, de manera 
que amb tota seguretat són part 
dels que hi va haver a causa del 
brot de la residència de Tremp, 
que encara no havien estat afe-
gits al còmput global. Al pla de 
Lleida es va comptabilitzar una 
nova defunció i els acumulats 
són 461. Pel que fa als nous ca-
sos, ahir hi va haver 200 nous 
contagis a la província, que su-
men un total de 26.637.

D’altra banda, els pacients 
ingressats a Lleida ciutat van 
disminuir lleugerament, ja que 
n’hi havia 138, tres menys, dels 
quals 13 es trobaven a l’UCI. A 
l’Arnau hi ha 68 hospitalitzats, 
27 al Santa Maria i la resta estan 
en centres privats.
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dadeS de la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

món

CAsos            82.036.653
Morts                 1.791.662

eSpanya

CAsos              1.910.218
Morts                        50.689

catalunya

CAsos                    394.044
Morts                         17.044

lleida

CAsos                          26.637
Morts                           588**

CAsos ConfirMAts AMb PCr/tA ingrEssos hosPitALAris DEfunCions

Font: Departament de Salut

DAtA risC DE rEbrot rt* inCiDènCiA ACuMuLADA 
En 14 DiEs ProvEs PCr i tA % PCr/tA PositivEs

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

20/12-26/12 345 759 1,11 0,96 310,61 794,75 10.832 2.995 6,00 9,23

13/12-19/12 333 1.062 1,23 1,54 283,38 707,57 13.195 4.837 4,34 6,03

06/12-12/12 262 747 1,20 1,57 232,21 482,37 13.317 4.333 3,72 4,51
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

(**) 592 segons l’estadística d’aQuaS

S.c.d.
❘ lleiDa ❘ El departament de Salut 
no preveu canviar ni reforçar 
els protocols de seguretat per a 
les infermeres que administren 
la vacuna després que una de 
les que van posar les primeres 
diumenge a Lleida hagi donat 
positiu de coronavirus. Així 
ho va assegurar ahir la coordi-
nadora del pla de vacunació a 
la província, Eloïsa Setó. “No 
se’ns ha comunicat cap canvi 
als protocols de seguretat”, va 
dir, i va recordar que “no és una 
decisió que prenem des de la 
regió sanitària ni jo com a coor-
dinadora del pla de vacunació, 
però en el cas que finalment sí 
que hi hagués canvis s’informa-
rien immediatament”. D’altra 
banda, va afirmar que tant la 
infermera que va donar positiu 
com les quatre companyes del 
seu equip confinades “es troben 
bé i en perfectes condicions”. 
També estan aïllats a les habita-
cions tots els usuaris de Balàfia 
I, als quals avui se’ls farà una 
nova PCR després que dimarts 
ja passessin aquesta prova.

Moya insta farreny a dimitir
Arran del contagi d’aquesta 

infermera, el cap de llista d’En 
Comú Podem per Lleida per al 
14-F, Jaume Moya, va dema-
nar la dimissió de la delegada 
de Salut a Lleida, Divina Far-
reny, després de confirmar-se 

que a la infermera infectada no 
se li va fer cap prova PCR ni 
test d’antígens abans d’anar al 
punt de vacunació, ni tampoc 
s’han donat detalls de quan se 
li va fer l’última prova del virus. 
Moya ja va reclamar-ne el ces-
sament pel brot a la residència 
de Tremp.

D’altra banda, ahir es va 
prosseguir amb la campanya 

de vacunacions en quatre punts 
de la província. “A la regió sa-
nitària de Lleida avui [per ahir] 
s’han aplicat dosis a Almacelles, 
i dos residències de Lleida”, va 
dir Setó. Una va ser la de Balà-
fia 2, la directora de la qual, 
Jessica Miranda, va explicar 
que van ser vacunats el 90 per 
cent dels residents i usuaris del 
centre de dia. Per la seua part, a 

la regió sanitària del Pirineu es 
va fer el mateix a les residències 
de Sort i Esterri d’Àneu, les dos 
a la comarca del Pallars Sobi-
rà. Per avui està previst que els 
equips d’infermeres vagin als 
geriàtrics de Guissona, Alcar-
ràs i un altre de Lleida al pla, 
mentre que al Pirineu ho faran 
en dos residències de la Seu 
d’Urgell.

una infermera subministra una dosi de la vacuna a un usuari de la residència d’esterri d’Àneu, ahir.

reSiDència eSTerri D’Àneu

salut no farà més proves prèvies a 
les infermeres que injecten dosis
Després de donar positiu una de les que van posar les primeres, que va obligar a aïllar els 
usuaris de Balàfia I || La campanya segueix avui a Guissona, Alcarràs, Lleida i la Seu

Lleida compta 
amb un centenar 
de professionals 
voluntàries
n Les regions sanitàries 
de Lleida i del Pirineu i 
Aran compten per ara 
amb un centenar d’in-
fermeres voluntàries per 
subministrar la vacuna 
contra el coronavirus. 
Així ho va assegurar la 
coordinadora del pla de 
vacunació, Eloïsa Setó, 
que va remarcar que 
aquesta xifra és provisi-
onal, “ja que hem rebut 
moltes altres sol·licituds 
de profess iona l s  que 
s’ofereixen per posar la 
dosi”. Va avançar que, a 
causa de l’“allau” de peti-
cions, “segurament farem 
més cursos de formació 
als voluntaris perquè pu-
guin exercir si calgués”. 
Fa dos setmanes, Salut 
va fer una crida buscant 
infermeres voluntàries i 
en pocs dies n’hi va haver 
unes 5.000 a tot Catalu-
nya. Fins ara, cada punt 
de vacunació està format 
per dos infermeres.

Prioritats
Les residències verdes, 

que són les que no tenen 
casos actius de coronavi-
rus, són les primeres on 
s’injecta la dosi als usua-
ris i personal. Posterior-
ment se seguirà amb la 
resta. Una vegada s’hagi 
completat aquest sector, 
serà el torn per al perso-
nal sanitari, començant 
pel que està en prime-
ra l ín ia en l’atenció a 
contagiats.
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Com es mesuren  
les restriccions?

Sr. Director:
La setmana passada la meva 

mare va patir un infart. Ac-
tualment visc fora de Catalu-
nya amb la meva dona i amb 
la meva filla i l’única opció de 
veure-la era anant-hi jo sol, 
portant un certificat d’autores-
ponsabilitat a més de tota la in-
formació possible de l’hospital. 
És comprensible, vaig pensar, 
ja que som en plena pandèmia.

Arriba el cap de setmana 
i veig per internet carrers de 
diverses ciutats plens de per-
sones que van a veure l’en-
cesa dels llums de Nadal o a 
fer compres pel Black Friday. 
Sincerament, no puc entendre 
que sigui tan fàcil que una fa-
mília pugui realitzar aquest 
tipus d’activitats i que des-
prés algú en una situació com 
la nostra trobi tants obstacles 
per poder veure un familiar 
que, si no hagués sigut per la 
rapidesa dels serveis sanitaris, 
no hauria sobreviscut.

Daniel Mejías Gálvez 

Política, polítics  
o maldecaps

Sr. Director:
Bé, últimament les persones 

amb càrrec públic o polític no 
estem gaire ben mirats per la 
societat actual perquè parlem 
de política, no?

Doncs, centrem-nos en la 
qüestió. Cada dia llegeixo la 
premsa escrita de diversos mit-
jans de comunicació locals i 
generals, també escolto la rà-
dio, i m’adono que tothom sap 
i entén de política. M’explico. 
Molta gent opina sobre les ide-
ologies, els sous que cobren, 
o a vegades, malauradament, 
de les seves vides personals. 
Evidentment, estem en un pa-
ís on crec que tenim llibertat 
d’expressió per comunicar el 
que ens ve de gust, però no tot 
s’hi val, també som persones 
i tenim la nostra sensibilitat.

Vull explicar que la vida 
política no és agraïda, fàcil i 
còmoda com la gent es pensa 
i que no tot és “postureig” i 
res més. Jo mateix, com a al-
calde d’un petit poble, vinc 
d’una política municipalista 
local i provincial, en què em 
toca cada dia vetllar pel bon 
funcionament del municipi per 
intentar que tots els veïns i ve-
ïnes puguin gaudir del seu dia 
al màxim possible, tot i que ara 
el que ens toca és tenir cura de 
tots ells perquè ningú es quedi 
pel camí.

Per tot això, vull fer saber 
que amb la política es perden 
moltes hores familiars, moltes 
hores d’oci personal, i el més 
important, es perden amistats 
i es guanyen molts maldecaps. 
I no em vull queixar, ni molt 
menys, ja que jo he triat en 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
Passats aquests dies de Nadal, en un any 

en què les expectatives han estat totalment 
diferents, l’inici de la vacuna contra la Co-
vid-19 ens introdueix en un moment d’il·lusió 
i espera. 

A les portes d’aquest nou any que co-
mençarem, tot es tenyeix d’optimisme. 
Els humans necessitem relaxar-nos i con-
tinuar encoratjant noves esperances de re-
prendre aquesta normalitat a què estàvem 
acostumats.

Vull esbossar un somriure i deixar volar 
la meva imaginació, abstraient-me de totes 
les penes que hàgim pogut viure, creant en 
la meva ment un futur on els dies negres que-
din lluny, on tornem a aquesta complicitat 
amb aquelles persones que són a la nostra 
vida, on l’entorn advers doni pas a temps 
més benignes...

Un matí, caminant pel carrer, imbuït per 
aquest esperit que el Nadal ha deixat en mi, 
era capaç de creure que l’esforç ímprobe de 
la ciència, en la seva constant tasca, pot re-
animar aquest món colpejat i profundament 
fustigat pel virus. 

Em sento agraïda pel treball de moltes 
persones que s’han mantingut dempeus, 
malgrat les moltes hores de dedicació, aju-
dant aquells que ho han necessitat, estu-
diant noves fórmules i experimentant per 
descobrir ràpides solucions davant de la 
pandèmia. A tots ells, la humanitat els de-
vem un reconeixement. En una atmosfera 
tenyida de pessimisme i abatiment, aquestes 
persones han estat i són una llum que s’alça 
per sobre de les dificultats i incerteses, i a 
la qual hem d’aferrar-nos per abandonar 
aquest pas taciturn que ens ha acompanyat 
dia a dia i aquests fets estèrils amb els quals 
ens hem envoltat. 

Ara, més que mai, hem de mostrar la cara 
més complaent de la realitat, abandonant 
el sotsobre i deixant fluir de forma natural 
aquesta confiança que tots tenim posada 
en aquests éssers creadors, capaços d’im-
plementar sistemes de canvi i augurar-nos 
una etapa de recuperació.

Esperem que amb la nostra actitud aques-
ta frase es faci realitat:

“Quan estàs agraït, la por desapareix i 
apareix l’abundància” (Tony Robbins).

GeMMa abaD

Amb l’esperança posada  
en una nova etapa

Sí
No
Ns

PReGUnTa:

Anireu a esquiar  
durant aquestes 

festes?

Un pessebre 
confinat a 
Barcelona
“Al barri de  
les Corts  
de la capital 
catalana uns 
veïns han volgut 
compartir 
aquest pessebre 
i l’han col·locat 
en una finestra 
exterior”, 
afirma el Pere. 
“Els vianants i 
veïns agraïm 
aquest detall tan 
bonic”, afegeix 
el nostre lector.

PeRe GUiU. barcelona

aquest moment fer aquesta vi-
da i m’agrada el que faig i ho 
faig amb dedicació i fermesa, 
per un benestar comú. Això és 
la bona política.

Moltes vegades el que es veu 
als mitjans no reflecteix del tot 
la realitat. Evidentment, no ne-
garé que la política actual no 
està en el seu millor moment, 
plena de desencerts, discus-
sions i poques alegries, però 
ja arribaran moments millors. 
Ara toca dedicar-nos a fer una 
bona política, que és el que ens 
demana la nostra societat, i 
ara, en temps de pandèmia, la 
serietat i dedicació ha de ser 
la màxima que ens permeti el 
nostre dia a dia per intentar 
prendre les millors decisions 
possibles.

I si volem i tot va igual, el 
dia 14 de febrer de l’any vinent 
tindrem una altra oportunitat 
per queixar-nos de manera or-
denada i disciplinada sobre els 
nostres polítics i la seva forma 
de treballar.

Perquè parlem de política, 
no?

aGUsTí jiMénez  
AlCAlDE DE TorrE-sEronA  

i DiPUTAT ProvinCiAl

La catàstrofe de Fiella

Sr. Director:
En el moment d’escriure 

aquesta carta, cinquanta-cinc 
són ja les persones grans que 
han mort en el repunt d’aques-
ta segona onada a la residència 
per a la gent gran Fiella, situa-

da a Tremp (Lleida). Cinquan-
ta-cinc defuncions demostren, 
en aquest i en altres casos, dues 
coses: quin sector de la nostra 
societat és el més castigat per 
la Covid-19 i la importància 
del descontrol i la negligència 
continuada en alguns d’aquests 
centres.

El despropòsit total s’ha po-
sat de manifest quan, mitjan-
çant una trucada telefònica en-
tre familiars i responsables del 
centre, aquests últims comuni-
quen l’estat de salut favorable 
de l’anciana als seus familiars 
i, dies més tard, s’assabenten 
que fa ja una setmana que és 
morta. Intenteu imaginar la 
resta. No té nom.

Tard o d’hora arribarem tots 
a aquestes edats. Només desit-

jo dues coses: una vida digna 
pel temps que em queda i, so-
bretot, morir agafat de la mà 
de la meva estimada. I, si faltés 
ella, del meu fill.

javieR GaRcía alfaya

Haurien de revisar  
el Nutri-score

Sr. Director:
Últimament s’estan esfor-

çant prou a fer-nos creure que 
es preocupen per la nostra ali-
mentació. La campanya del 
govern “Azúcar, te dejo” i la 
implantació del semàfor Nu-
tri-score són dos clars exem-
ples d’això.

En primer lloc, no té cap 
sentit que un govern que per-
met la publicitat de productes 
que contenen altes quantitats 
de sucre faci una campanya 
en contra d’aquest mateix 
ingredient.

En segon lloc, no entenc com 
pot implantar-se un semàfor 
nutricional que enganya els 
consumidors. En un simple 
passeig pel supermercat podem 
veure moltes incoherències en 
les classificacions dels produc-
tes. És fàcil trobar cereals en-
sucrats amb una A i begudes 
carbonatades edulcorades amb 
una B. Hi ha infinitat de pro-
ductes insans amb el semàfor 
verd. L’oli d’oliva verge extra, 
en cavi, té una D tot i ser un 
producte saludable.

Em frustra veure com amics 
i familiars estan contents amb 
aquesta nova eina que els per-
metrà, per fi, saber si estan 
comprant productes saluda-
bles o no. Em fa l’efecte que 
s’està donant als consumidors 
una falsa sensació d’informa-
ció que proporciona confian-
ça i ens acosta a la profunda 
desinformació.

No demano que es prohibei-
xin aquest tipus de productes, 
però, com a mínim, que tin-
guin la decència d’informar els 
consumidors de la qualitat real 
d’aquests. 

saRa villalTa MoReno
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Vista de Bossòst i del riu garona ahir.

a. B.

x.rodríguez
❘ lleiDa ❘ Hotels del Pirineu i ca-
ses rurals preveuen una ocu-
pació superior al 80% en una 
nit de Cap d’Any marcada per 
restriccions horàries i de mobi-
litat, mentre que els bungalous 
han penjat el cartell de complet. 
El president de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Josep 
Castellarnau, va explicar que 
esperen arribar fins al 85% de 
mitjana als establiments oberts, 
que ja són vuit de cada deu. S’ha 
de recordar que només un 10% 
va obrir per la Puríssima. Al pla 
l’ocupació és inferior, encara 
que més del 90% dels allotja-
ments estan oberts. Castellar-
nau va assenyalar que els res-
taurants “ho passen molt mala-
ment” per la limitació d’horaris. 
El president de la Federació de 
Turisme Rural, Jaume Ramon, 
va assenyalar que l’ocupació en 
cases rurals supera el 80%, si bé 
les estades són més curtes: en 
altres anys arribaven a quatre 
nits, mentre que ara són d’una 
o dos i els grups són més petits 
(el límit per les restriccions és 
de deu). La presidenta de Càm-
pings de Lleida, Marta Cortina, 
va assenyalar que els bungalous 
estan plens, tot i que només el 
50% han obert. Va remarcar 
l’alta afluència de caravanes i 
la va atribuir que per viatjar fo-
ra de la comarca de residència 
es necessita una reserva en un 

Hotels del Pirineu i turisme rural ja 
superen el 80 per cent d’ocupació
Els bungalous que segueixen oberts pengen el cartell de complet per Cap d’Any || 
Els esquiadors omplen l’aforament restringit de les estacions de Lleida

turisme previsions

allotjament. Els esquiadors om-
plen aquests dies l’aforament de 
les estacions, limitat per evitar 
aglomeracions. FGC va recalcar 
que revisa aquest límit cada dia 
i que obrir més pistes permetria 
reactivar la venda de forfets en 
dies en què, per ara, han penjat 
el cartell de ple. Precisament 
ahir hi va haver nevades que 
van obligar a utilitzar cadenes 
a la Bonaigua i l’accés al Pla de 
Beret. A la bellesa de paisatges 
nevats se sumen iniciatives com 
la del Pont de Suert, on artistes 
exposen les seues obres en apa-
radors de botigues.

La Pallaresa 
optarà a una 
distinció ecològica
n El Parc Natural de l’Alt 
Pirineu ja ha fet els pri-
mers passos perquè la 
capçalera del riu Noguera 
Pallaresa obtingui el certi-
ficat Wild Rivers. El segell 
acredita el bon estat eco-
lògic dels rius i la Palla-
resa seria el primer de tot 
Espanya a aconseguir-ho. 
Per fer-ho, va organitzar 
un taller que va comptar 
amb la participació d’una 
vintena d’agents del terri-
tori per establir els pilars 
de la candidatura.

n El turisme de comarques 
de Lleida com el Pallars 
Jussà o l’Alta Ribagorça 
es promociona als trens de 
Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) 
que circulen per l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. 
Des del consell del Jussà van 
explicar que aquesta inicia-

tiva, que consisteix en vi-
nils a l’exterior dels trens, 
es portarà a terme durant 
els mesos d’hivern per donar 
a conèixer l’oferta turística 
d’aquests territoris. Els com-
bois amb imatges del Jussà 
circulen actualment per les 
l ínies Barcelona-Vallès i 
Llobregat-Anoia.

ferrocarrilS de la generalitat

Promoció en trens de Barcelona

Montfalcó, segon 
poble medieval  
amb més encant

reconeixement

❘ lleiDa ❘ Montfalcó Murallat és 
el segon poble medieval amb 
més encant de l’Estat, segons 
un article de la revista Natio-
nal Geographic. El Patronat 
de Turisme de la Diputació va 
explicar que aquest nucli de 
la Segarra ha quedat només 
darrere de Laguardia (Rio-
ja alabesa). S’ha de recordar 
que el portal Descobrir.cat ja 
va incloure Montfalcó entre 
els vuit micropobles amb més 
encant.

Sense acord sobre 
els cabals del futur 
Pla de l’Ebre

aigües

❘  saragossa ❘  El Consell de 
l’Aigua de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre va 
tancar ahir amb fortes dis-
crepàncies el debat sobre te-
mes centrals previ a la trami-
tació del nou pla hidrològic 
de la conca. La Generalitat 
exigeix més cabal ecològic 
per al Delta mentre que els 
regants, també els de Lleida, 
reclamen aigua assegurada 
per regar.

Gimenells aprova  
un pressupost de 
més d’un milió

municipis

❘ gimenells ❘ El ple de Gime-
nells va aprovar ahir el pres-
supost del 2021, que ascen-
deix a 1,15 milions. Va rebre 
cinc vots a favor (PP i PSC, al 
govern) i dos abstencions de 
Som Poble. L’alcalde, el soci-
alista Ivan Alcolea, va expli-
car que preveuen inversions 
per valor de 395.600 euros, 
comptant ja pressupostades 
i les que incorporaran amb el 
romanent de tresoreria.

Rehabiliten el  
ferm dels accessos  
al túnel del Cadí

infraestructures

❘ lleiDa ❘ La Diputació va apro-
var dilluns la licitació per 
242.000 € de millores a la 
carretera que connecta els 
accessos del túnel del Cadí 
amb Prats i Sansor. També 
va donar llum verda a treure 
a concurs la redacció del pla 
zonal de la xarxa viària. El 
document haurà d’establir 
els camins municipals que es 
poden incorporar a la xarxa 
de la corporació provincial.
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La Volta manté el 2021  
les dos etapes a Lleida
El recorregut en l’edició 100 serà el que s’havia de fer aquest any, quan 
es va suspendre per la pandèmia || Prevista del 22 al 28 de març

ciclisme competició

redacció
❘ barcelona ❘ L’edició número 
100 de la Volta Ciclista a Ca-
talunya mantindrà el 2021 el 
mateix recorregut que tenia 
previst per aquest any 2020, 
amb una arribada a l’estació 
pallaresa de Port Ainé i una 
sortida des de la Pobla de Se-
gur. L’emblemàtica cursa es va 
haver d’ajornar a causa de la 
pandèmia i ahir va confirmar 
que es disputarà des del 22 i 
fins al 28 de març, si la pan-
dèmia no ho impedeix de nou, 
mantenint l’exigent recorregut 
que havia preparat per aques-
ta edició. 

La Volta s’iniciarà a Calella 
el 22 de març i en la segona jor-
nada tindrà lloc la que era una 
de les novetats, una contrare-
llotge a Banyoles el dia 23 per 
marcar les primeres diferències 
entre els favorits.

La tercera i la quarta eta-
pa tindran arribades en alt, a 
Vallter 2000 el dia 24 i a Port 
Ainé el 25, en una etapa amb 

sortida a Ripoll. La cinquena 
etapa, el 26 de març, sortirà 
des de la Pobla de Segur per 
arribar a Manresa i les dos úl-
times jornades seran Tarrago-
na-Mataró, el 27. Finalitzarà, 
com sempre, a Barcelona el dia 
28, en un circuit a Montjuïc.

El director general de la 

carrera, Rubén Peris, va ex-
plicar, després de la confirma-
ció de tots els municipis, que 
“destinarem molts esforços i 
inversió perquè tothom pu-
gui viure una prova segura 
i adaptada al moment de les 
dates de celebració d’aquest 
esdeveniment”.

rubén Peris durant la presentació de l’edició del 2020.

El nord-americà 
Hatch abandona 
el Pardinyes

bàsquet

❘ lleiDa ❘ El base nord-ameri-
cà Kenny Hatch ha decidit 
abandonar el Pardinyes de 
LEB Plata per motius perso-
nals i ja no jugarà diumen-
ge (19.30) a la pista de l’Al-
bacete. El jugador, que va 
arribar per cobrir la baixa 
per lesió de Marc Rubín de 
Celis, ha disputat sis par-
tits, amb una mitjana de 
9,3 punts i 3,5 assistències 
per duel.

Els Bucks baten el 
rècord de triples  
a l’NBA, amb 29

bàsquet

❘ miami ❘ Els Milwaukee Bucks 
van batre el rècord histò-
ric de triples en un partit 
de l’NBA, després de trans-
formar 29 llançaments de 
51 intents, en la seua clara 
victòria contra Miami He-
at (144-97). D’altra banda, 
malgrat els 17 punts apor-
tats per Ricky Rubio, els 
Timberwolves van perdre 
per 124-101 amb Los An-
geles Clippers.

❘ valència ❘ L’Audiència de Va-
lència ha rebutjat el recurs 
de la Fiscalia i ha confirmat 
l’absolució dels jugadors i 
tècnics processats per una 
suposada manipulació del 
Llevant-Saragossa, de la 
temporada 2010-11. També 
ha retirat la condemna a dos 
directius del Saragossa per 
falsedat, al considerar pres-

crits els fets. L’Audiència 
Provincial confirma així la 
sentència absolutòria dictada 
el desembre del 2019 per a 
36 jugadors del Llevant i del 
Saragossa, que havien estat 
acusats d’un delicte de cor-
rupció esportiva. Aquesta va 
ser la primera macrocausa 
a Espanya per una acusació 
d’aquestes característiques.

Tots absolts pel 
Llevant-Saragossa

futbol tribunals
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