4

17033

és notícia

Segre
Diumenge, 17 de gener del 2021

anàlisi

coronavirus

dades de la covid-19

La província registra
183 nous casos i
cap víctima mortal
n El departament de Salut no va
comptabilitzar ahir cap mort a
les regions sanitàries de Lleida
ni de l’Alt Pirineu i Aran, per la
qual cosa la xifra total es manté en les 607 defuncions, de les
quals 476 corresponen al pla.
Respecte als nous casos, Salut va
notificar 183 nous positius, 152
a Ponent i 31 al Pirineu, mentre
que la velocitat de transmissió
del virus va augmentar lleugerament en les dos regions i el risc
de rebrot va pujar només dos
punts al Pirineu i 28 a Lleida.
D’aquesta manera, la situació
continua estable.

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
Casos confirmats amb PCR/TA

1.144

1.125
971

Des de l’inici de la pandèmia

ingressos hospitalaris

118

121

lleida

Defuncions

29.523
607**

Casos

125

11

Morts

10

(**) 611 segons l’estadística d’AQuAS

catalunya

5

453.414
17.931

Casos
Morts

23/12-29/12

30/12-05/01

06/01-12/01

Data
Risc de rebrot
CASOS CONFIRMADOS

23/12-29/12

30/12-05/01

06/01-12/01

acumulada
RT* INGRESOS incidència
HOSPITALARIOS
en 14 dies

23/12-29/12

30/12-05/01

pirineu

lleida pirineu

lleida

pirineu

06/01-12/01

626

618

1,31 0,90

498,46

684,32

5.685 1.175

10,19 10,57

30/12-05/01

502

1.127

1,19 1,46

426,57

768,59

2.206

371

10,24

11,71

23/12-29/12

426

683

1,21 0,83

350,90

831,07

65

128

7,05

10,77

lleida

pirineu

lleida

(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

Menys risc de rebrot que fa tres
mesos al Pirineu i més al pla
Risc mitjà-alt

món
Casos
Morts

r. r.

Encara que el virus té més incidència a l’Aran i la mitjana d’ingressos a l’UCI supera
les xifres de l’octubre passat || Lluny de les xifres més altes de la pandèmia
Risc mitjà-baix

Morts

pirineu

Font: Departament de Salut

Risc baix

2.252.164
53.314

Casos
vacunats DEFUNCIONES
% pcr/TA positives

lleida

Evolució del risc de rebrot a Catalunya

espanya

06/01-12/01

Risc alt

28/03/2020

04/07/2020

z Dos setmanes després de declarar l’estat
d’alarma, les dades es van disparar al Segrià, la
Noguera i el Jussà. A la resta de Catalunya, van
créixer a l’àrea metropolitana.

z El risc alt de rebrot estava pràcticament circumscrit al Segrià. Va ser el dia en què la Generalitat va decidir confinar Lleida ciutat i la comarca, amb un índex de 296 punts.

12/10/2020

11/1/2021

z Tot el litoral i prelitoral de Catalunya tenen
una alta incidència de contagis. A Ponent, se
centra en el corredor Lleida-Mollerussa-Tàrrega
i Cervera. Al Pirineu: Aran i Pallars Jussà.

z El risc de rebrot és menor que a l’octubre al Pirineu, si bé la incidència del virus ha augmentat
a Aran. A les comarques del pla és més alt que
fa tres mesos.

93.993.064
2.012.048

❘ lleida ❘ Lleida presenta un risc
de rebrot inferior que fa tres
mesos al Pirineu, però és una
mica més alt al pla. Així es desprèn de les xifres publicades pel
departament de Salut. A la regió
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
aquest indicador se situa en 618
punts, una xifra inferior als 829
a què va arribar el mes d’octubre passat. Al pla, els 626 punts
actuals superen els 431 registrats tres mesos enrere, encara
que són lluny dels més de mil
del juliol. La pitjor incidència
del coronavirus es concentrava
llavors al Segrià, on es va decretar el confinament perimetral
de la comarca.
Encara que al conjunt del Pirineu l’índex de risc de contagis és menor que a l’octubre, el
virus té més incidència que llavors a la Val d’Aran, on aquest
indicador s’ha triplicat en dos
setmanes i ha superat els dos
mil punts. Això és una cosa que
ha despertat preocupació entre
les autoritats sanitàries (vegeu
la pàgina 5). Al pla, el risc de
rebrot més gran respecte al mes
d’octubre passat es manifesta
també en un major nombre de
municipis on aquest indicador
es considera alt, per sobre de
cent punts (vegeu els mapes de
l’esquerra).
Salut ha justificat la decisió de
prolongar les restriccions actuals una altra setmana, fins al dia
24, a l’apreciar una tendència a
l’alça en els contagis i davant
la por de desbordar les unitats
de cures intensives (UCI), ocupades en un 84% a Catalunya.
Segons les xifres de la conselleria, la mitjana d’ingressos a
l’UCI a Lleida és d’una mica més
de dotze en el que portem del
mes de gener. És una mitjana
similar a la del juliol i menor
que la d’octubre: la mitjana en
el conjunt d’aquell mes va ser
inferior de deu, però hi va arribar a haver 19 ingressats. Les
xifres més altes de pacients a
l’UCI es van registrar a l’abril,
quan van arribar a superar els
cinquanta. A Lleida es poden
habilitar fins a 28 llits de cures
intensives entre els hospitals
Arnau i Santa Maria.
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Detingut un conductor ebri després
de causar un accident a Balaguer.
p.

www.segre.com/comarques

Més de 25 nens de la Vall de Boí no
van a classe en boicot a un mestre.

17

p.
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demografia padró municipal

El Pont de Suert i Tàrrega, les capitals que
més població van guanyar l’any passat

La de l’Urgell se situa de nou com a segona ciutat de Lleida en nombre de veïns per sobre de Balaguer
|| La de l’Alta Ribagorça detecta empadronaments de forma contínua de diferents perfils
redacció

redacció

❘ lleida ❘ El Pont de Suert i Tàrrega han estat les capitals de
comarca que més població han
guanyat l’any de la Covid. De
fet, totes les capitals comarcals
van sumar veïns el 2020, segons
les dades les últimes actualitzacions del padró municipal
facilitades pels ajuntaments i
que encara han de passar els filtres de l’INE i l’Idescat. Seguint
aquestes xifres, el Pont de Suert ha sumat 251 veïns, fins als
2.257, atribuïbles en bona part
a la pandèmia. L’alcalde, Josep
Antoni Troguet, va assenyalar
que l’ajuntament registra empadronaments de nous veïns en un
degoteig continu i que responen
a diferents perfils: “Des dels que
eren d’aquí i han tornat perquè
teletreballen fins a altres sense
relació amb el Pont que busquen
un ritme de vida més tranquil.”
En el cas de Tàrrega, va guanyar
222 habitants el 2020, i va passar de 17.709 el 31 de desembre
del 2019 a 17.931 un any després, de manera que és el sisè
any consecutiu que la capital
de l’Urgell creix en habitants. A
Tàrrega conviuen 64 nacionalitats i la més nombrosa, després
de l’espanyola, és la marroquina
amb 1.463 habitants. Hi ha 3
veïnes de 100 anys i 136 nens
i nenes de menys d’1 any. La
capital de l’Urgell ha tornat a sobrepassar Balaguer en nombre
de veïns i se situa de nou com
a segon municipi de la província en població, al darrere de
Lleida ciutat, al superar amb
els seus 17.931 veïns els 17.578

la dada

any covid

Les zones rurals
recuperen veïns
n Les dificultats que comporta
la pandèmia han portat nombrosos lleidatans i catalans a
canviar la ciutat per les zones
rurals i nombrosos municipis
que durant anys han perdut
població registren ara un increment dels veïns.

de Balaguer, que va guanyar el
2020 fins a 106 habitants. Així, hi ha mig miler d’habitants
de diferència. Fonts municipals
de la capital de la Noguera van
assenyalar malgrat tot que les
dades de Balaguer estan pendents d’actualitzar amb xifres
d’altres administracions. Tàrrega era la segona ciutat de Lleida
des del 2010 però l’any passat
va quedar desbancada per la
capital de la Noguera (per una
diferència només de 12 veïns)
i aquest 2021 ha recuperat la
segona posició.

Tàrrega, en una imatge feta aquesta setmana, ja és de nou la segona ciutat de Lleida en població.

Padró municipal a 31 de desembre
municipi

2019

2020

Dif.

Tàrrega

17.709

17.931

+222

Balaguer (gener)

17.472

17.578

La Seu d’Urgell

12.221

Cervera
Solsona
Les Borges Blanques

municipi

2019

2020

Dif.

Tremp

5.844

5.911

+67

+106

Vielha

5.611

5.716

+105

12.397

+176

El Pont de Suert (gener)

2.257

2.508

+251

9.350

9.490

+140

Lleida

140.403

-

-

9.094

9.137

+43

Mollerussa

14.649

-

-

6.176

6.224

+48

Sort

2.154

-

-

erc

política

Resta de capitals
Entre la resta de ciutats, la
Seu va guanyar 176 veïns; Cervera, 140 i Vielha més de 100.
Per sota del centenar de nous
veïns se situen les Borges Blanques; Tremp i Solsona.
En el cas de Lleida, Mollerussa i Sort, els ajuntaments no tenien les dades disponibles.

segre

Vilalta prioritza
els projectes locals
de dinamització
❘ Vinaixa ❘ La portaveu d’ERC i
candidata al Parlament per Lleida, Marta Vilalta, va visitar ahir
Vinaixa i es va comprometre a
treballar amb les administracions per agilitzar el cobrament
d’ajuts pels temporals DANA
i Glòria i prioritzar els projectes de dinamització local. Així
mateix, es va comprometre a
potenciar les Garrigues aprofitant totes les oportunitats de
creixement vinculades a la cultura de l’oli i les oliveres.

Marta Vilalta va visitar ahir pobles de les Garrigues.

Pintades al monument a Companys ■ El monument dedicat a
Lluís Companys al Tarròs va tornar a ser víctima ahir d’un atac
vandàlic i van tornar a aparèixer pintades als senyals d’accés,
en els quals es podia llegir “nazi” i “155”.
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educació conseqüències de la pandèmia

Les pistes acaten el veto a l’esport
escolar i alcaldes volen més claredat

L’Acem assumeix que la temporada està perduda i demana d’ampliar el programa
als col·legis de Catalunya || Boí, Espot i Port Ainé van rebre ahir 640 esquiadors
tot nòrdic twitter

h.c./e.f.

❘ lleida ❘ Les pistes d’esquí de
Lleida acaten la decisió del departament d’Educació de no autoritzar el programa de l’Esport
Blanc Escolar, que inicialment
la secretaria general d’Esports
havia permès per dimarts. El
departament d’Educació va
considerar divendres que les
sortides dels alumnes d’Infantil i Primària dels col·legis del
Pirineu per anar a les pistes eren
contradictòries amb el confinament municipal decretat per
la pandèmia i les va vetar. El
gerent de l’associació catalana
d’estacions d’esquí i activitats
de muntanya (Acem), Joaquim
Alsina, va apuntar que el programa escolar d’esquí suposa
una inversió a llarg termini, ja
que ajuda a formar esquiadors a
Catalunya, però que no implica
una gran rendibilitat econòmica per als complexos d’esquí.
Segons Alsina, “aquesta temporada ja no se salva, ni amb
el programa d’esquí escolar ni
amb res,” va dir. No obstant, va
sol·licitar ampliar el programa a
tots els alumnes de Catalunya
més endavant. El president de la
Mancomunitat de Municipis per
a la Promoció de l’Esquí Nòrdic i alcalde de la Seu d’Urgell,
Jordi Fàbrega, va demanar a la
Generalitat que les decisions
que es prenguin siguin sòlides i
consistents (després de les con-

comerç

La Vall de Boí
promociona les
empreses locals
❘ la vall de boí ❘ L’ajuntament
de la Vall de Boí vol incentivar el consum als comerços,
restaurants i hotels del municipi i donarà vals de regal
per poder gastar en aquests
establiments tots aquells que
participin en el concurs fotogràfic a través de la xarxa
social Instagram amb el hashtag #elmeuhivernvalldeboi. S’han de pujar fotos a la
xarxa fotos fins al dia 30 de
març i tots els participants
rebran vals de consum que es
podran canviar als diferents
establiments al llarg de tot
aquest any 2021.

serveis

El nou col·legi
d’Almenar
estrena cuina
Imatge d’arxiu d’una de les classes d’esquí als alumnes del Pirineu del programa Esport Blanc.

tradiccions de divendres), sempre que la situació sanitària no
les obligui a modificar. Segons
Fàbrega, “restringir” la sortida dels alumnes per anar a les
pistes significa que “la decisió
no té en compte la realitat del
Pirineu”. Fins al moment, no
estan autoritzades les sortides
i activitats curriculars en horari
lectiu fora del centre, per la qual

cosa alumnes de Rialp tampoc
no podrien anar a les pistes de
Port Ainé dins del programa.
Salut i Educació valoren autoritzar les sortides dels centres
si la situació millora en les setmanes vinents. Baqueira també va acatar la mesura i fonts
del complex van destacar que
es continuarà col·laborant des
del moment en el qual es torni

a autoritzar el programa. Les
estacions continuen mantenint
l’activitat i les gestionades per
Ferrocarrils van rebre ahir 640
esquiadors, 253 dels quals van
anar a Port Ainé; Espot va registrar 153 esquiadors i l’estació
de l’Alta Ribagorça, 234. Unes
xifres bastant elevades tenint
en compte el confinament municipal actual.

❘ Almenar ❘ El col·legi d’Almenar estrenarà demà la nova
cuina i el servei de menjador
in situ. El mes de setembre es
va estrenar el col·legi sense
cuina per poder elaborar els
menús dels més de 300 alumnes del centre. El projecte
del col·legi no contemplava
la cuina però el consistori es
va comprometre a finançar
part d’aquest equipament, i
ho va fer a través de l’empresa municipal d’energia EDA.
El departament ha finançat
la resta del cost de la nova
cuina.

Filomena conseqüències

El temporal
passa factura
als pobles una
setmana després

segre

j. m. a

Milers d’euros per
enllestir els carrers
E. F. / redacció

❘ Lleida ❘ Una setmana després
del pas del temporal Filomena
per les comarques de Lleida, la
majoria de municipis han anat
recuperant la normalitat encara
que d’altres continuen treballant per aclarir els accessos als
nuclis i retirar la neu acumulada dels carrers. Precisament,
la feina duta a terme pels ajuntaments durant els últims set
dies suposa una factura molt
alta per als consistoris. El lloguer de la maquinària, les hores
treballades del personal amb
l’objectiu de preservar la seguretat dels veïns i retirar la neu
requereix una inversió d’entre
10.000 i 15.000 euros per a les

La neu ja és testimonial als carrers de Tàrrega.

A Llimiana encara s’acumulaven grans gruixos de neu.

arques municipals per treballs
d’una setmana, segons fonts
consultades.
No obstant, els ajuntaments
poden acollir-se a diferents línies d’ajuts de la Diputació i de
la Generalitat. La consellera
Budó va apuntar dijous que la
Generalitat recuperarà el PUOSC de manteniment, un pla

que fan impracticable l’accés a
alguns camins.
Els alcaldes de la comarca
van explicar ahir que els desperfectes de la nevada són mínims i on ha afectat més és als
camps d’oliveres, va afirmar el
president del consell i alcalde
de Sant Martí de Riucorb, Gerard Balcells, que va afegir que

financer per a la conservació de
pistes i camins municipals, per
a ajuts als municipis i assumir
aquestes despeses.
La presència de la neu ja és
testimonial als carrers de municipis com Tàrrega, mentre
que en altres de l’Urgell com
Vallbona de les Monges encara queden importants gruixos

ara que la neu s’ha desfet, els
camins estan plens de fang i en
alguns hi ha arbres o branques
trencades pel pes de la neu. A
Bellpuig, l’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que “gairebé
ja no queda neu ni als camps”,
però el primer edil de Verdú,
Josep Mas, va reconèixer que
“encara queda molta neu”.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

educació polèmica

Fins a 25 nens de la Vall de Boí no van
a classe en protesta per un professor
El docent s’ha reincorporat d’una baixa després de ser vetat ja al setembre

Apartat per mala
praxi i el tribunal
va declarar nul·la
l’expulsió

e. farnell

❘ la vall de boí ❘ Vint-i-cinc alumnes d’Infantil de l’escola la
Vall de Boí no van anar la setmana passada al centre, inici
del segon trimestre després de
les vacances de Nadal, ni ho
faran la setmana vinent, a causa de la plantada dels pares en
protesta contra un mestre que
ja va ser apartat fa anys del
centre per mala praxi. El mes
de setembre passat també van
protagonitzar una altra plantada i finalment el professor
vetat per les famílies va agafar
la baixa per malaltia. No obstant, després de les festes el
docent ha tornat al centre i els
pares reclamen una alternativa a Educació, que podria passar per nomenar un professor
de reforç per al centre. Els pares sostenen que dilluns passat, dia 11, van veure aquest
mestre al col·legi i “ningú no
els havia informat de la seua
incorporació”. “Ràpidament
es va córrer la veu i vam anar
a buscar els fills, a la tarda ja
no van assistir al centre ni al
llarg de la setmana. Tampoc
els portarem la setmana que
ve com a protesta per la nova
assignació d’aquest professor”,
van explicar els pares.

Imatge d’arxiu del col·legi de la Vall de Boí a Barruera.

mediació

Educació busca una
solució i està mediant
amb els pares perquè
portin els fills al col·legi
Les famílies van explicar
ahir que per coherència “no hi
portarem els nostres fills fins
que això es resolgui”. L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia
Bruguera, va apuntar que du-

rant la setmana s’ha mediat
amb els pares i Educació per
trobar-hi una solució.
Per la seua banda, el director dels serveis territorials
a Lleida d’Educació, Carles
Vega, va apuntar que no hi
ha prou motius per apartar el
docent del lloc de treball i que
cal respectar el dret del professor a treballar i el dels pares
a tenir una bona relació amb
els mestres. El departament
treballa per trobar una solució
a la polèmica.

equipaments parc natural de l’alt pirineu
p. N. A. P

A Ginestarre, dins
del Parc Natural
E.Farnell

Imatge d’arxiu de la Casa Bringué de Ginestarre.

formatiu, un obrador i espais
per a tallers i conferències.
Segons va explicar Garriga,
es tracta d’una inversió molt
elevada però que “retornarà al
territori i ajudarà a dinamitzar
la vall de Cardós i serà l’equipament més potent del Parc
Natural”, va dir. Va afegir que
l’objectiu també és que es con-

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

patrimoni

Sort consolida Casa
Ubla d’Altron per
frenar-ne el mal estat
❘ SOrt ❘ L’ajuntament de Sort
treballa per realitzar a curt
termini una intervenció de
renovació total de la teulada de Casa Ubla d’Altron
per tal d’evitar un possible
col·lapse de l’edifici. S’ha
inclòs la intervenció a la
proposta de pressupost i
s’estan buscant vies de finançament. Amb aquesta
intervenció es preveuen
solucionar les deficiències
estructurals i suprimir els
potencials riscos per a la
seguretat.

Animals

Control de les
colònies de
gats a Vilaller
❘ vilaller ❘ Vilaller ha iniciat
el control de les colònies
de gats a la via pública per
reduir els problemes de
sobrepoblació i portar un
control dels animals. S’autoritzarà voluntaris per donar menjar i mantenir netes
les àrees en les quals hi ha
els gats. Amb aquesta iniciativa el consistori vol aconseguir un equilibri i afavorir la convivència entre els
gats i les persones a la via
pública.

municipis patrimoni

Casa Bringué
d’Esterri,
seu de l’Escola
de Pastors
❘ Esterri de Cardós ❘ El departament de Territori invertirà més d’un milió d’euros en
l’adequació de la Casa Bringué de Ginestarre a Esterri de
Cardós perquè pugui acollir la
seu de l’Escola de Pastors de
Catalunya. El director del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, Marc
Garriga, va explicar ahir que
ja s’ha adjudicat la redacció del
projecte per 150.000 euros i les
obres han d’estar finalitzades
el 2022.
El projecte preveu habilitar
en aquesta casa del Pallars de
més de 900 metres quadrats
construïts un alberg per a estudiants i voluntariat, un centre

■ Educació va expulsar de
la borsa d’interins aquest
mestre el 2017 per falta de
competències professionals
i no s’hi va poder inscriure de nou fins passats dos
anys. A més de la Vall de
Boí, el docent ha tingut
problemes a les escoles de
Tremp, Sort i la Vall Fosca
per mala praxi. L’expulsió
d’un inscrit a la borsa d’interins i substituts per aquesta raó és un fet excepcional.
Al setembre, l’advocat del
docent va indicar que el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va declarar
nul·la la seua exclusió de la
borsa d’interins i va assegurar que no hi ha sentències
condemnatòries per mala
praxi. Va afegir que l’expedient del mestre està net i
que mantenia la plaça a la
Vall de Boí, perquè no va
fer res per merèixer l’actitud dels pares.

Segre
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verteixi en la seu de l’Escola
de Pastors de Catalunya. “És
l’espai idoni envoltat d’explotacions d’oví i al mig del parc”,
va dir.
La casa acollirà el museu
etnològic sobre l’activitat ramadera del Pallars i comptarà
amb l’assessorament de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

Centre de recepció de
turistes del telefèric
de l’estany Gento
❘ lleida ❘ L’ajuntament de la
Torre de Capdella ha aprovat un projecte per habilitar
un centre de recepció de visitants del telefèric d’estany
Gento i una sala d’exposicions, una intervenció que està
valorada en prop de 68.000
euros. L’alcalde, Josep Maria Dalmau, va explicar ahir
que es tracta de la primera
fase d’un projecte de més
magnitud que es completarà
amb un audiovisual, que podrà veure’s en aquest mateix
centre, sobre l’activitat de la
central hidràulica reversible
d’Estany Gento-Sallente,
una de les més importants
del Pirineu. El centre s’habilitarà en una de les sales que
hi ha a l’entrada a la galeria
de la central hidroelèctrica.

L’altra ja s’utilitza en l’actualitat. Dalmau va assenyalar
que preveuen posar en marxa
la primera fase del projecte
al llarg d’aquest any. L’espai
mesura uns 100 metres de
llarg per 20 d’ample.

audiovisual

En una segona fase,
l’ajuntament produirà
un audiovisual sobre
l’activitat a la central
El consistori ha aprovat
també el projecte de reforma de tancaments i terra del
futur centre de documentació
del museu hidroelèctric per
19.045 euros.
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esquí de muntanya competició

Segre
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motor dakar
Félix Romero

Isidre i l’equip van tornar ahir a la tarda.
Aina Garreta, a l’esquerra, i Laia Sellés, al centre, al podi de la categoria cadet.

Tres medalles per a
Lleida a l’Estatal

Or de Laia Sellés i plata d’Aina Garreta i Mariona Flores
redacció

❘ boí taüll ❘ Les promeses lleidatanes d’esquí de muntanya
van tornar a brillar a la tercera jornada dels Campionats
d’Espanya de l’especialitat, que
s’estan disputant a l’estació de
Boí Taüll. Després que el vent
obligués a suspendre l’esprint
de divendres, la competició es
va reprendre ahir amb la prova individual, en la qual tres
lleidatanes van pujar el podi
en les disciplines de base. Laia Sellés, nascuda a Lles però
que resideix actualment a Andalusia, comunitat per la qual
està competint, va pujar a dalt
de tot del podi de la categoria
cadet, al superar la pallaresa
Aina Garreta, de la Pobla de
Segur, que va ser plata, la segona medalla que aconsegueix en
aquests campionats després de
l’or als relleus de dijous.
Per la seua part, Mariona
Flores, també del Club Esquí
la Pobla de Segur, es va penjar
la medalla de plata a la categoria infantil. El seu company

Mariona Flores, durant la prova individual d’ahir.

Marc Ràdua, que dijous va ser
bronze als relleus, es va quedar molt a prop del podi en
júniors, on va quedar quart,
mentre que Roger Fíguls, de
l’AE Pallars, va acabar sisè.
En cadets, Arnau Balcells, de
Taüll, va firmar el cinquè lloc,

i Eloi Loren, del Pont de Suert,
el quinzè, mentre que Gil Ruiz,
de Montellà, va ser setzè en juvenils. En la categoria absoluta,
Jordi Alís, de la Seu d’Urgell,
va finalitzar cinquè una prova
que va guanyar el gironí Oriol
Cardona.

Isidre Esteve i Jaume
Betriu ja són a casa
❘ el prat de llobregat ❘ Isidre
Esteve i Jaume Betriu ja són
a casa després de finalitzar
amb èxit el Dakar 2021, vinti-vuitè el d’Oliana i dotzè el
de Coll de Nargó. Els dos ho
van fer a última hora de la
tarda, amb més de dos hores de retard sobre l’horari
previst.
Isidre Esteve es va mostrar
més que satisfet amb la seua
actuació. “Estem molt contents de tornar a casa amb
l’objectiu aconseguit d’acabar
el Dakar. Segur que hauríem

pogur haver-ho fet una mica
millor però aquesta carrera
és molt complicada i no tots
els dies són bons. El més important és que hem estat molt
competitius diverses etapes,
encara que la segona setmana ens ha costat una mica.
Però estem molt contents
perquè sabem els aspectes a
millorar en el futur”, explicava Isidre Esteve, que en el
vol de tornada ja va parlar
amb la resta de components
de l’equip sobre l’edició del
2022.

bàsquet

tenis

Ajornat el
Barça-Estudiantes
per quatre positius

Badosa, confinada
14 dies abans de
l’Open d’Austràlia

❘ madrid ❘ El Movistar Estudiantes va anunciar ahir tres
positius més per coronavirus, quatre en total amb el
de divendres passat, per la
qual cosa el partit que avui
havia de disputar contra el
Barça al Palau Blaugrana
ha quedat ajornat. L’ACB
també va comunicar que
queda posposat el xoc entre Obradoiro i el conjunt
col·legial.

❘ melbourne ❘ La tenista espanyola Paula Badosa estarà
confinada 14 dies en un hotel de Melbourne, després
que un passatger del vol en
el qual viatjava des d’Abu
Dhabi hagi donat positiu.
L’organització de l’Obert
d’Austràlia ha informat que
en aquest avió viatjaven 64
persones, 23 de les quals jugadors, i que tots es troben
en quarantena.

