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Bdsqu t Un Força Lleida sense
Michael Carrera perd gas a la Corunya,
on sucumbeix per un clar 88-63

JJUU Lamban plantarà avui el COE i

Catalunya assegura que està preparada
per fer totes les proves aquí
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Mossos i Salut ratifiquen el
descontrol de la residència
de Tremp davant la jutge

Primer
acio 1¡Diuen que la intervenció del centre va ser clau per
evitar que augmentés el nombre de morts, que van ser 64 per la Covid
13,..

I!S NOTICIA I 3

Foto d'aquests dies d'un altre os.

Un veí d'Escaló topa
de cara amb una ossa
i les seues dos cries a
la Guingueta d'Àneu
Sisco Lladós, un veí d' Escaló
(la Guingueta d'Àneu), va topar
dissabte passat amb una ossa i
les seues dos cries a menys de
10 metres a la zona de Berrós.
COMARQUES 111

La Paeria obre la
porta a modificar
la ubicació de l'alberg
a _Pardinyes
La Paeria està disposada a consensuar amb els grups polítics la
ubicació definitiva de l'alberg
a Pardinyes, així com els seus
diversos usos.
LLEIDA I 7
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Incentius de 9.000 € per
fer el MIR de Medicina
Familiar a Lleida
LLEIDAI6

Bolca un camió i s'escapen 100 vedells
-

Accident de matinada a Vilagrassa i els Agents Rurals en van rescatar desenes durant el dia
pels pobles limítrofs i avui reactivaran la recerca per capturar els 27 encara lliures
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GAR NTIA LERDENT.
ET GARANTIM L'ATENCIÓ PER PART D'UN
ESPECIALISTA INFORMAT I FORMAT EN LES
TÈCNIQUES MÉS INNOVADORES PERQUÈ
PUGUIS OPTAR PEL MILLOR TRACTAMENT

<\li VES

Teresa Teixiné, amb
35 anys d'experiència,
diredora general d'Adel

COMARQUES 114

AMPLI
D'ESPECIALISTES EN TOTES
LES ÀREES ODONTOLÒGIQUES
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El jutjat d'Instrucció 1 de Tren1p va començar ahir a interrogar els testimonis d~ la causa contra l'exdirectora i
l'exresponsable d'Higiene Sanitària de la residència Fiella de Tremp, on un brot de Covid-19 va acabar amb la vida de
64 dels 142 usuaris. Mossos i Salut van corroborar el "descontrol" que hi va haver abans que el centre fos intervingut.
TRIBUNALS BROT DE COVI O

"Hi hauria hagut més morts si no s'hagués
intervingut la residència de Tremp''
Segons famílies de finats, i Mossos i Salut ratifiquen davant la jutge el descontrol
A . GUERRERO

I TREMP I Negligència? Mala pra-

xi? Deixadesa de funcions?
Tracte vexatori als ancians?
Quantes morts s'haurien pogut evitar? Aquests són alguns
dels interrogants que haurà de
resoldre la magistrada del jutjat
d'Instrucció número 1 de Tremp
que investiga la residència Fiella
de la capital del Pallars Jussà,
en la qual un brot de Covid-19
que hi va haver el novembre del
2020 va segar la vida de 64 dels
142 usuaris en un mes. Estan
imputades, després de la querella de la Fiscalia, l'exdirectora
del geriàtric, Remei Navarri, i
l'exresponsable d'Higiene Sanitària, M.R.N.O., per homicidi
imprudent, tracte vexatori als
usuaris i per les condicions de
treball dels empleats.
Els interrogatoris van començar ahir i van servir perquè els
Mossos d'Esquadra que es van
fer càrrec de la investigació a
petició de la Fiscalia, la llavors
gerent de Salut a les regions
sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, i
]a directora que es va encarregar del centre quan aquest va
ser intervingut per Salut, Elena
Badia, corroboressin que "hi
va haver un descontrol total",
segons va dir Xavier Prats, advocat de la família d'una de les
víctimes mortals, que exerceix
l'acusació particular i que va
assistir a les declaracions. Farreny, que va atendre de manera

escarida els mitjans, va afirmar
a la sortida del jutjat que "hem
ofert la informació de totes les
actuacions realitzades aquells
dies. He confirmat el que vam
dir en el seu moment amb totes
les comprovacions que vam fer
perquè, en aquell moment, havíem d'estabilitzar la situació".

L'exgerent de Salut es refereix a
la roda de premsa que va oferir
el lO de desembre del2020, dies després d'intervenir el geriàtric (el28 de novembre). Els
informes de Salut Pública van
advertir de "greus irregularitats" en l'aplicació dels protocols per evitar contagis, com el

mal ús dels equips de protecció
individual (epi), l'absència de
sectorització del centre per aïllar els encomanats i la falta de
formació del personal. Farreny
va recordar ahir que "hi ha un
expedient sancionador obert a
la residència". Concretament,
ha estat inhabilitada quatre

anys pel departament de Drets
Socials per gestionar el centre i
multada per Treball amb 30.000
euros per irregularitats laborals,
com va avançar SEGRE el novembre passat.
Per a l'advocat d'una de les
farm1ies acusadores, que espera
que d'altres se sumin a la causa,
"hi hauria hagut més morts si
la Generalitat no hagués intervingut la residència de Tremp".
Xavier Prats va afirmar que "les
conclusions de la policia són
clares. Amb la documentació
que ha recopilat s'acredita un
total descontrol a la residència,
que el pla de contingència no
es va seguir i que no es va fer
cap tipus de formació al personal. Alguna treballadora, que
era infermera del CAP, es va
oferir per fer-la, però ho van
declinar". Va afegir que "Di-

EPIS AMB PANY I CLAU

Hi havia epis guardats amb
pany i clau i personal que
treballava com a gè~ultor
sense tenir formació

Imatge de dos mossos d'esquadra ahir a la sortida del jutjat de Tremp.

vina Farreny i Elena Badia han
explicat que hi havia molts epis
guardats amb pany i clau mentre el personal portava només
màscares quirúrgiques" i que
"empleats contractats per una
empresa de neteja sense cap
formació feien de gerocultors".

"La situació. era extraordinària"

PRIMER DIA DE DECLARACIONS

I(

d

EXGERENT DE SALUT ALLEIDA I ALT PIRINEU

LLETRAT DE L'EXDIRECTORA INVESTIGADA

! ADVOCAT DE LAFAM[UA D'UN DELS FINATS

«Hem ofert la informació
de totes les actuacions
realitzades»
«HI ha un expedient
sancionador obert a la
residència»

«Absoluta confiança en la
innocència de la nostra
representada»
«Va ser incontrolable i hi va
haver moltes persones per
intentar evitar el desenllaç»

: «Les conclusions de la policia
· són clares. S'acredita un total
descontrol»
'
: «La intervenció de la
; Generalitat va evitar que
morissin més usuaris»
¡

Per la seua part, l'advocat de
la directora investigada, Luis
Salas, va voler deixar clar, de
part de la fundació Fiella i del
seu patronat, el "sentiment de
tristesa" i va dir que "resen
per les víctimes", però "això
no canvia l'absoluta confiança
en la innocència de les dos investigades". Va afegir que "de
moment tot el que s'ha explicat
avui [per ahir] era per manifestació de tercers i cal escoltar què
diran els que eren allà". "El que
va passar aquí va ser totalment
incontrolable i, a més, hi van
participar moltes persones per
intentar evitar el desenllaç. Nego el descontrol previ i el que es
va produir després va ser absolutament extraordinari", va
sentenciar.
La setmana vinent començaran a declarar els treballadors
del centre. En canvi, encara no
s'ha fixat una data per a la declaració de les investigades.
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Correu
Comunicar avui,
informar i
desinformar
Sr. Director:
En un sentit general la comunicació és la interacció o procés
mitjançant el qual ens relaciOnem els uns amb els altres establint un contacte verbal o visual per mitjà d'imatges, símbols
o lletres; a través d'això tenim
la intenció de comunicar-nos
per tal d'informar, persuadir,
regular, motivar, etc., establint
un punt d''Origen que seria el
comunicador i un altre de destí
que seria el receptor.
Tota informació pot crear un
gran impacte en els individus i
la societat i els comunicadors,
tot i que és tasca difícil per allò
que té de partidisme, interessos
creats o força major, haurien
de tenir com a funció primordial entregar-la d'una manera
verídica, asèptica i confirmada ja que és talla potència que
genera, que malauradamentla
conducta individual i col-lectiva pot esdevenir alterada en
funció de la informació rebuda.
Avui per avui hi ha tants
mitjans de comunicació que
actuen amb tanta rapidesa que
produeixen un allau d'informació que ens fan ser víctimes
que hem de destriar les notícies
per tal de no caure en paranys
prefabricats per algunes entitats que informen segons la
seva convinença i que poden
convertir-se en una propagació
de consignes amagant o ponderant la realitat (guerres, manifestacions, successos, etc.).
Recentment ens hem adonat

Fax: 973 246031

@) cercle@segrt. com

O www segre.com

En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI
i telèfon, si fa al cas), tot i que, s1es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

LA CARTA DEL DIA

Volem justícia, no soroll
SR. DIRECTOR:
El dia 25 passat vaig veure al telenotícies
vespre una informació en la qual es deia que
només 7 famílies s'havien sumat a l'acusació
particular per la mort d'avis a la residència
Fiella de Tremp i que cap d'elles és d'aquest
municipi, cosa que pot donar a entendre que
les que som de Tremp tenim alguna mena
de por a fer-ho. Vaig veure com el senyor
Evarist Saura explicava que el seu pare havia mort a la residència, parlava del bisbat,
que era el titular del centre, i tar~bé deia que
la Generalitat va arribar tard. Es cert, com
igualment ho és que tots ens enganyaven
quan ens deien que els nostres familiars
estaven bé. Quan la Generalitat se'n va fer
càrrec es va trobar amb una situació desastrosa, però va tardar massa a posar-la
a lloc 1 no ens va donar la possibilitat de
poder entrar per tenir cura dels nostres fa-

miliars. Tanmateix, el fet és que en aquest
cas la justícia sí que ha actuat, la fiscalia ha
acusat i la jutge ha imputat l'exdirectora i
una altra exresponsable de la residència per
presumptes delictes que no són pas menors.
Les encausades no són dos càrrecs públics
de Lleida o de Barcelona, sinó veïnes de
Tremp, una població on viuen uns 5.000
habitants i on gairebé tothom es coneix.
Cal que la justícia depuri totes les responsabilitats, evidentment, i si les encausades
són culpables hauran de ser condemnades
a les penes que fixi la llei. Ara bé, a partir
d'aquí, cal que els qui també són veïns seus
es personin com a acusació particular per
demanar uns mesos o alguns anys més de
presó? No ens aportarà cap satisfacció, a
menys que el que es busqui sigui la venjança, i sí que alterarà la convivència. Volem
justícia, això sí, però no volem soroll.

UNA VE1NA DE TREMP

una vegada més que la infor- totalitaris o autoritaris que
mació general sobre fets molt busquen monopolitzar-les per
greus de l'actualitat mundial tal de promocionar les seves
o propera que transmeten tots polítiques. Costa trobar inforels mitjans són un sistema de macions imparcials i les procontrol depenent de l'informa- pagandes interessades volen
dor i, moltes vegades, són un promoure l'acatament a les seconjunt organitzat de dades ves polítiques territorials buscapaç de canviar l'estat de co- cant adeptes per aconseguir els
neixement d'algun fet segons · seus objectius, i la propaganda
el sentit de les informacions esdevé en tots els casos un imtransmeses i del mitjà difusor, portant i definit instrument de
generant alhora informació i poder.
desinformació.
Hem de procurar estar inEl control i la manipulació formats però sobretot formats
de les notícies són armes molt per tal de crear un esperit crípoderoses sobretot en Estats tic envers tota aquesta allau de

notícies, tantes vegades manipulades, que ens arriben d'una
manera indiscriminada i poden
fer trontollar fàcilment el nostre pensament.
MONTSERRAT SOLSONA PÀMPOLS
CORBINS

David contra Goliat
Sr. Director:
Que desproporcionada que
és la diferència entre una gran
empresa i uns quants treballadors, quina gran desigualtat
entre els seus gabinets d'advo-

cats i els contactes polítics que
tenen i els empleats que amb
prou feines sense estudis se les
han d'haver amb aitals gegants.
I tanmateix, afrontem els
reptes que el seu egoisme i
ambició ens posen davant. Ho
afrontem amb la força que ens
dona la raó, amb l'ímpetu que
ens dona la supervivència de
les nostres famílies, amb la unitat del nostre col·lectiu. Que
fàcil que és per a una empresa
no complir els pactes firmats,
que fàcil que és per a ells despenjar-se dels acords, i que difícil que és per al treballador
quan no compleix amb la feina,
quan és sancionat per una falta,
i moltes vegades sense la possibilitat de defensar-se, i amb
quina impunitat amenacen i
coaccionen els empleats. I tanmateix ens tenen por, es gasten
sumes de diners considerables
a intentar anuHar la unió i la
lluita sindical. És un eufemisme la figura de Recursos Humans, en la majoria dels casos
és el Torquemada de la Inquisició, és el braç executor de la
direcció de l'empresa, l'encarregat de la por, el que des del
seu càrrec hauria de conciliar
i només qüestiona els treballadors. Ningú ja no se sorprèn
amb l'agressivitat amb què actuen les grans empreses, ningú
no és fora de perill sota la seua
arrogància i prepotència. Només la unió que siguem capaços de transmetre pot influir en
aquesta lluita desigual i desproporcionada, només defensant
els nostres drets serem capaços
d'aconseguir que David pugui
doblegar Goliat.
PERE BOSCH

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com Podeu trobar-ne una selecoó més ~meha a SEGRE.com

COL· LABORACIÓ

La taca de xocolata
MUSEU DE CAL PAU ET. LES BORGES BLANQUES

UN PROBLEMA és una oportunitat per a l'enginy. Winston
Churchill tenia freqüents xocs
dialèctics amb l'exaltada parlamentària Nancy Astor. En
una ocasió aquesta li va dir de
mala manera: "Senyor Churchill, si vostè fos el meu marit
li posaria verí al cafè." Sense
perdre la calma, li contestà:
"Senyora, si vostè fos la meva
dona me'l beuria."
El premi pels sacrificis i la
voluntat de moltes accions
simplement es troba en el fet
íntim de dur-les a terme. No
cal esperar cap reconeixença
o enaltiment. L'Eduard Punset
ho puntualitzava d'una forma
culta i simpàtica: "Fins i tot
cap de les teves neurones sap
qui ets ... ni els importa." Dit

això, aprofitarem per enviar
una salutació als eminents savis que sempre tenim a prop,
individus que consideren que
en cada criteri existeixen dos
únics punts de vista: el seu i
l'equivocat. La seva demagògia argumental és més forta
que qualsevol raciocini.
Em ve a la memòria el vell
concepte de lleialtat a un
projecte comú, ben diferent a
l'obediència per temor. Hi ha
una frase del cap mafiós Vito
Corleone que encaixa en el
cas: "Algunes persones són
lleials amb tu pels interessos ...
un cop canviïn aquests interessos també canviarà la seva
lleialtat." Malauradament, en
tota organització pot succeir
que algú que consideràvem

bon company ens enganya per
treure'n un profit material o
polític. La seva actitud irrita i alliçona, i potser el pitjor
sigui que aquesta indignació
de retruc ens portarà a rebutjar altres confiances, que
amb una recapitulació serena se'ns mostrarien totalment
favorables.
Us he de dir que durant la
meva vida professional també
he conegut el destorb d'uns
quants negats. Per a ells guardava en el meu pensament un
epitafi: "L'únic important que
teniu a la vostra vida és el mal
que podeu fer."
Ara us convido a llegir una
meravellosa història de convivència. Els personatges són
fruit de la meva imaginació.
-Bona tarda tingueu. Em
puc asseure en aquest banc?
- I tant, jove, i tant! Hi ha
lloc per als dos ... i així podré
esperar acompanyat.
- Espera algú, doncs?

- Sí, el Il!eu fill, que vindrà a
veure'm. Es una persona amb
moltes responsabilitats. Treballa en un banc ... el nom del
qual ara no recordo ... els seus
caps el tenen en gran estima,
i no m'estranya.
-Els bancs i les caixes d'estalvis treballen també a la
tarda i potser avui li ha sortit
feina i arribarà tard.
- Sí, sí, pot ser això ... i vostè,
jove, ve sovint per aquí?... l'hi
dic perquè la seva fesomia no
m'és estranya del tot.
- Vinc tots els divendres i
els diumenges, els dos dies
de visita que té assenyalats la
residència.
-Avui, quin dia de la setmana és?
- Divendres.
- Aquesta sí que és bona!
N'estava segur, i sap per què?
Miri la meva camisa ... què hi
veu? No, no es trenqui el cap.
Li ho diré: hi veu una taca de
xocolata ... tots els divendres

tenim per postres gelat de
xocolata!
Tots dos es van posar a riure
de bona gana. Saber el dia de
la setmana gràcies a una taca
de xocolata! L'home gran ja
pensava en com els seus companys de residència ho festejarien, i també els de bata blanca, excepte, és clar, la infermera múrria. En aquesta avin entesa el cel comença a tapar-se
amb núvols negres corejats per
trons llunyans: la campaneta
de la porta toca tres vegades
l'avís per entrar. Una infermera ve amable a buscar-lo.
A poc a poc caminen en direcció a la residència i en un
moment l'home gran gira el
cap amb un somriure:
- Adeu, jove...
Pas rere pas, sense presses,
l'home gran fa camí enmig la
vorada de llorers. El jove el
va seguint amb una mirada
amorosa, infinita.
- Adeu, pare ...
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FAUNA INCIDÈNCIES

MUNTANYA

Bolca un camió a Vilagrassa i fugen
camps a través un centenar de vedells

Evacuen un
excursionista ferit
a Conca de Dalt

L'accident es va produir de matinada i 27 animals seguien lliures ahir li Els Rurals
reactivara a

p

P

pa-s

a

rsais

LAIA PEDRÓS

I VILAGRASSA I Els Agents Rurals

van treballar ahir intensament
per poder atrapar desenes de
vedells que van fugir després
que bolques el camió que els
transportava fins a una granja de Vilagrassa. L'operatiu va
requerir la intervenció de cinc
forestals, dos veterinàries i una
desena de persones més, entre
el camioner, el propietari de la
granja i veïns que van ajudar en
el rescat, que va comptar també
amb la coHaboració dels Mossos
d'Esquadra.
Fonts dels Agents Rurals van
explicar a aquest diari que el camió va bolcar a les 1.00 hores de
dijous al camí d'una granja de
Vilagrassa on havia de descarregar 108 vedells, d'entre 150 i
200 kg. Ràpidament, treballadors de la granja es van mobilitzar, van trencar una porta de la
caixa del camió i van treure tots
els animals que havien quedat
aixafats ja que, en cas de no actuar, haurien mort ofegats. Tot
i així, van morir cinc vedells.
Els 103 restants van quedar en
llibertat i la meitat van poder
ser conduïts fins a la granja la
mateixa nit. Els altres es van
dispersar per la zona, entre els
termes municipals de Vilagrassa, Tàrrega, Verdú, Preixana i
Sant Martí de Riucorb.
Els Rurals van iniciar l'operatiu a les 8.00 hores, comptant
amb la unitat de drons (RPAS).
Durant el matí van localitzar
una vintena de vedells que
van capturar després d'acorralar-los. Davant la dificultat
d'atrapar la resta d'animals -a
les 14.00 hores encara n'hi havia
33 de lliures-, a la tarda els van
disparar dards sedants a mesura que els localitzaven. Els van
lligar les potes per evitar que
s'escapessin, els van carregar

I

I CONCA DE DALT I Els Bombers de

la Generalitat van rescatar
ahir al matí un excursionista ferit a Conca de Dalt, al
Jussà. A les 9.57 hores van
rebre l'avís de la lesió d'un
senderista en un pic de Boumort i fins al lloc va acudir
un helicòpter amb els GRAE i
el metge. Posteriorment, l'accidentat va ser traslladat en
ambulància fins a l'hospital
de Tremp.

EMERGÈNCIES

Intoxicat lleu en
l'incendi d'una
cuina aAgramunt
I AGRAMUNT I Una persona va

resultar ahir ferida lleu per
intoxicació en un incendi a la
cuina d'un pis a Agramunt.
Els Bombers van rebre l'avís
a les 12.31 hores i es van activar tres dotacions. El ferit
va ser evacuat al CAP.
D'altra banda, els Bombers
van treballar en una fuga de
gasoil d'un camió accidentat
a la carretera C-53 a l'altura
d'Anglesola.
Rurals van capturar ahir a la tarda diversos exemplars sedats amb dards.

en una pala i els van posar al
camió que els va portar fins a
la granja. Durant la tarda van
aconseguir atrapar set vedells i
van localitzar un altre grup amb
una vintena d'exemplars però
no els van poder agafar perquè
començava a fer-se fosc. L'operatiu es reactivarà aquest matí.
Val a recordar que a finals de
l'any passat els Rurals van treballar durant més de tres setmanes en la captura de 14 vedells
que pasturaven en llibertat al
fugir d'una granja d'Algerri. En
el cas de l'Urgell, els Rurals van
destacar que els cultius tot just
han començat a créixer i és més
fàcil localitzar els animals que
busquen amb cotxes patrulla,
prismàtics i drons.

DRETS

Una denúncia per
LGTBI-fòbia a Lleida
des de primers d'any
I LLEIDA I L'Observatori con-

El camió transportava 108 vedells a una granja a Vilagrassa.

tra l'Homofòbia ha registrat
una denúncia per un cas de
LGTBI-fòbia a les comarques
·lleidatanes en el primer trimestre de l'any, segons va assenyalar ahir l'entitat. En el
conjunt de Catalunya, s'han
comptabilitzat 70 incidents,
el doble que l'any passat, i
r·entitat denuncia el fracàs
de les polítiques públiques.

DROGUES

Decomissen 400
plantes de 'maria'
a Montclar
MONTCLAR I La Policia Local
d'Agramunt ha detingut dos
veïns de Montclar per tenir en
una nau de la seua propietat una
plantació indoor de marihuana amb més de 400 plantes. Els
agents van fer una inspecció a la
nau al detectar obres sense autorització i a l'entrar van descobrir
la plantació. Els dos detinguts
van ser traslladats a la comissaria dels Mossos de Balaguer
perquè passessin a disposició
del jutjat.

I

Homenatge ala unitat canina dels Mossos • El Complex Central
d'Egara va acollir ahir la inauguració d'un monòlit en record
i homenatge als més de 200 gossos que han format part de la
Unitat Canina des de la seua creació el1991.

Vista de la plantació localitzada en una nau de Montclar.

I
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030

MOTOCICLISME

El Govern assumirà els Jocs
en solitari si Aragó no firma

El GP Argentina,
sense Marquez,
ajorna els lliures

Vilagrà diu que Catalunya pot organitzar-los i Lamban planta avui el COE
AGÈNCIES
1BARCELONA ICatalunya considera

"tancat" l'acord tècnic per a la
possible candidatura als Jocs
Olímpics d'Hivern del 2030 1
es manté "ferma" en la proposta actual, que la consellera
de Presidència, Laura Vilagrà,
rubricarà personalment avui a
Madrid, independentment del
que faci Aragó. A l'estació d'esquí de la Molina, a Alp (Girona),
Vilagrà va participar en la tercera jornada de Graduació de
Neu en el marc del programa
Esport Blanc Escolar, que acaba
les activitats dutes a terme per
alumnes de Primària d'escoles
del Pirineu català. Vilagrà va
dir que el Govern té preparats
uns estudis per celebrar íntegrament els Jocs a Catalunya, al ser
preguntada sobre la possibilitat
que Aragó es desmarqui de la
candidatura.
La consellera va comentar
que, inicialment, "la candidatura es va configurar únicament
des de Catalunya" i, per tant,
"ja s'havia treballat a ubicar
les diferents disciplines en seus
catalanes"
Vilagrà també va assegurar
que avui assistirà a la reunió
amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) a Madrid per firmar
l'acord tècnic. Una trobada a
la qual el president d'Aragó,
Javier Lamban, ja va anunciar
que no acudiria al considerar

I LONDRES I La Lliga anglesa
introduirà la regla dels cinc
·canvis en els partits, vigent
a les competicions UEFA i
internacionals, després que
la majoria dels seus equips
hi hagi votat a favor malgrat
rebutjar-ho diverses vegades en els últims dos anys.
D'altra banda, els clubs van
decidir suprimir els tests rutinaris de Covid.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ahir a la Molina-Masella.

desequilibrat el repartiment de
les proves olímpiques. De fet,
Lamban va reclamar abansd'ahir que les proves d'esquí
alpí es disputessin a Aragó, ja
que considera que les estacions
aragoneses "reuneixen millors
reqmsits" i que situar aquestes
proves a Catalunya "és una decisió política i no tècnica".
Per la seua part, el vicepresi-

dent del Govern català, Jordi
Puigneró, va demanar a Javier
Lamban que "deixi de posar
pals a les rodes". "Si ara Aragó
es despenja de l'acord tècnic seran ells que hauran de donar les
explicacions pertinents, nosaltres no ens mourem de la nostra
posició", va asseverar Puigneró.
A més, va recordar que "Aragó ja ha intentat aconseguir els

Jocs diverses vegades en solitari
i mai els els han donat".
El ministre de Cultura i Esports del Govern de l'Estat,
Miquel Iceta, va dir ahir que
encara confia que s'arribarà
a un acord per poder presentar una candidatura per als
Jocs 2030, que ha de ser "molt
potent, solvent i acordada
institucionalment".

l'
¡;
I

amb novetats La primera, el
canvi de nom. Amb el que està
passant al món vam creure convenient no posar cap accepció
bèl-lica i el tema de batalla no
ens semblava apropiat", va indicar Gómez.
Els porters vindran no només
de Lleida, sinó també d'altres
províncies catalanes i d'Aragó. Les categories van des de
debutants a sèniors. També hi
RECUPERAT

'Guants d'Or' és la nova
denominació de la 'Batalla
de porters' que es va fer per
última vegada el 2017

BASQUET

El Barça visita el
Pireu sense pressió
al ser ja primer
I ATENES I El Barça visita avui
(20.00) l'Olympiacos al Pireu en partit d'Eurolliga en
un duel al qual els blaugranes arriben com a campions
de la Fase Regular a falta de
dos partits per jugar, per la
qual cosa Jasikevicius podrà
fer rotacions, mentre que els
gre~s ultimen les seues opcions d'acabar segons de cara
als play-offs.

Procedents de Lleida, Catalunya i Aragó
X.M.R.

I BUENOS AIRES IEl Gran Premi
de l'Argentina, tercera cita
del Mundial de MotoGP i en
el qual no correrà el lesionat
Marc Marquez, va ajornar
ahir al mati les dos sessions
d'entrenaments habituals i
previstes per avui per culpa
d'uns "problemes logístics".
L'avaria d'un avió de transport va deixar vuit equips
sense el material necessari
per poder muntar els boxs i
les motos.

Anglaterra torna
als cinc canvis i
suprimeix els tests

Torneig amb més de
80 porters 1'11 d'abril
al camp de I'At. Segre
I LLEIDA IEntre vuitanta 1 un centenar de porters de futbol se
citaran al camp municipal Ramon Parrús el proper 11 d'abril,
dilluns,_al torneig Guants d'Or
Bloca l'Exit, la nova denominació de la Batalla de Porters, l'última edició de la qual, la sisena,
es va celebrar el2017.
Jordi Gómez, actual entrenador de porters de l'Atlètic Lleida
i coordinador de l'acadèmia Goat Keepers, ha recuperat aquest
torne1g específic per a porters
que ja va organitzar en el seu
dia i que, pels seus compromisos
personals i a causa de la pandèmia, va deixar d'organitzar-se
fa cmc anys.
"Manté l'essència i, a més,

I

FUTBOL

FUTBOL TORNEJOS

.
I'

I

26 I ESPORTS

AUTOMOBILISME

La Fórmula 1anirà
a Las Vegas el
pròxim Mundial
lLAS VEGAS IQuaranta-un anys

Porters de totes les edats en una edició anterior del torneig.

haurà categories de F-7 i F-11
femenins. La competició es desenvoluparà entre les 9.00 i les
15.00 hores i, a més dels trofeus corresponents i material
específic per als vencedors en
les diferents categories, hi haurà
un premi especial.
"Els guanyadors tindran una
invitació per anar a la final que
es disputarà a Saragossa al juny
i allà es donaran cita uns 500

porters de tot Espanya. És una
gran festa", va explicar Jordi
Gómez. Aquesta fase final de
la batalla de porters està organitzada per l'empresa Futbolemotion i tindrà lloc a la localitat
saragossana de Villanueva de
Gallego.
En aquest Guants d'Or d e
Lleida col·laboren en l'organització els clubs Atlètic Segre i
Atlètic Lleida.

després, la Fórmula 1 tornarà
el2023 a Las Vegas amb una
carrera nocturna al novembre sobre un circuit urbà de
cinquanta voltes en el qual
s'assolirà una velocitat màxima de 342 quilòmetres per
hora. Amb la incorporació
d'aquesta carrera, entre hotels i casinos, els Estats Units
tindran tres proves a partir
de l'any que ve, juntament
amb les de Miami i Austin
(Texas).
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Televisió

CANAL33 TRADICIONS

LA SEXTA SOCIETAT

El narco que gastava
més llum que un
hospital, a'Equipo
de investigación'

El Pallars, a'Històries gegants'
La cmquena entrega d'Històries gegants del33, titulada
Impuls, gira entorn de la música, protagonista de festes populars. Impulsa l'aparició de
danses que acaben arrelant al

territori i les figures del bestiari festiu. Per conèixer diferents
històries, viatjaran a Olot, a
la Garrotxa, a Sant Cugat del
Vallès i a Salàs de Pallars, al
Jussà.

TV3
06.00 Notícies 3/24.
07.30Telenotícies mati.lnformati u presentat per AriadnaOitra.
08.30 Els Matins. Magazín amb
Udia Heredia i Pere Bosch.
11.00 Planta baixa. Magazín
d'actualitat social conduït
per Ricard Ustrell.
13.SS Telenotícies comarques.
Presenta Núria Solé.
14.30 Telenotícies migdia. Amb
Raquel Sans i Xavi Coral.
TARDA

..

15.40 Cuines. Pa de llavors. Marc
Ri bas fa un pa de llavors
cru ixent i gustós.
16.0S Com si fos ahir. la Natàlia 1la Júlia queden perfer
les paus, però la Júlia no
és capaç. El Dani és l'únic
suport de la Natàlia. El Rai
apareix i altera la rutina de
l'lvan, que comença a fer
plans per a Setmana Santa
però el Rai li recorda que
està casat la Catí contracta una mèdium per saber
si sa mare està enfadada.
Avui se sabrà el contingut
del testament de I'Amàlia
16.40 Tot es mou. Magazín.
20.1S Està passant. Humor.

uper3/33
09.29 Leo, el guardabosc.
09.SO Kazoops.
10.16 El Petit Príncep.
10.38 Zafari.
11.24 Mike el magnífic.
12.12 Els bons ossos bruns.
12.46 Els germans Kratt.
13.28 Espies de veritat.
TARDA
14.11 Pat, el gos.
14.39 En Grizzy i els Lèmmings.
1S.06 El xai Shaun.
1S.37 Les tres bessones.
16.02 Leo, el guardabosc.
16.23 El dia que el Henry va ...
16.33 Els mixets.
16.48 Comptem amb la Paula.
17.09 Els o-o-ossets.
17.30MIC.
17.SS Una mà de contes.
18.13 Els Mironins.
18.22 L'abella Maia.
18.47 El conte no s'ha acabat.
19.00 El llibre de la selva.
19.12 Dracs. Els genets de l'illa...
19.3S Zoom, el dofí blanc.
19.50 Prodigiosa.
20.33 Les Sisters.
20.58 Fora de control.
21.23 Hardball.
21.46 Les regles de la Floor.

21.00 Telenotícies vespre. Presenta Toni Cruanyes.
22.05 Eufòria. Tercera gala del
concurs que presenten
Marta Torné i Miki Núñez.
Tots els concursants han
donat el millor de si mateixos en els assajos.
00.3S Més 3/24.

Admirador de Pablo Escobar, n'inclou el retrat als farcells.

torització per entrar a les seues
propietats perquè consumien
més llum que l'hospital comarcal, 60 agents i 20 militars van
confiscar més de 15.000 euros
en efectiu, 14 quilos d'haixix i

21.55 El gran dictat. Concurs
sobre llengua.
22.16 Històries gegants. Impuls.
Olot, Sant Cugat del Vallès
i Salàs del Pallars.
22AS El retorn de l'aigua: 19512021. Història d'una recuperació única.
23.32 Un passeig pels museus.
El museu Picasso.
00.39 Horitzons. Hawaii.

La2

Telecinco

Antena 3

06.00Telediario matinal.
08.30 La Hora de La 1. Magazín.
13.00 Menudos Torres. Cuina.
14.00 L'informatiu.
14.20 Corazón. Crònica social.

06.00 Para todos, La 2.
06.30That's English.
06.SS La 2 Exprés.
07.00 Rescate. Oesaparecida.
07.30 lnglés en TVE.
07.SS La 2 Exprés.
08.00 Cafè d'Idees. Magazín.
09.SSUNED.
1O.SO Aquí hay trabajo.
11.20 El señor de los bosques.

06.1 S Gen360 Telecinco. Programa que promociona
cursos professionals i de
creixement personal.
06.30 ¡Toma salami! Un repàs
per temàtiques i amb humor de la història del canal.
07.00 lnformativosTelecinco.
08.SS ElprogramadeAnaRosa.
Magazín d'actualitat presentat per Joaquín Prat i
Patrícia Pardo.
13.30 Va es mediodía. Magazín
informatiu diari que condueix Sonsoles ónega.

06.00 Minutos musicales.
06.1 S Noticias de la mañana.
O!t.OO Espejo Público. Susanna
Griso condueix aquest magazín d'actualitat.
13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Receptes.
13.4S La ruleta de la suerte.
Concurs diari.

TARDA
1S.OO Telediario 1.
1S.S7 L'informatiu. Resum.
16.1 S El tiempo.
16.3S Downton Abbey. Sèrie.
17.30 Servir y proteger. Sèrie.
18.30 El Cazador. Concurs.
19.30 España directo.
20.30 Aquí la Tierra. Magazín
de clima i medi ambient.

La cascada de Mea.

11.SO La 2 Exprés.
12.00 Documental. Un planeta
perfecta. El clima.

12.50 Mañanas de cine.Sin honor
(1968). Dir.: Robert Butler.

NIT

TARDA

21.00 Telediario 2.
21.SS La suerte en tus ma nos.
22.1 S Las claves del siglo XXI.
Javier Ruiz analitza les mesures econòmiques aprovades pel Govern per afrontar la crisi i l'evolució de la
guerra a Ucraïna.
00.30 Cine. La red social (201 O).
Dir.: David Fincher.
02.20 Citas. Sèrie.

14.0S Las recetas de Julie. Con
Lorraine Pierrat.

14.SS Documental. Mi odisea
griega. Spetses/Hydra.

1S.45 Saber y ganar. Concurs.
16.30 Grandes documental es.
17.1 S Grans documentals. Arquitectes de la natura.

18.1 OPunts de vista. Resum.
18.50 El escarabajo verde. El
precio de la belleza.

19.20 Documentai.Miodisea

TARDA
1S.OO lnformativos Telecinco.
1S.40 Deportes.
1S.SO El tiempo.
16.00Salvamelimón. Tertúlies,
entrevistes i reportatges
sobre la vida privada de
famosos de la televisió.
17.00 Salvame naranja. Versió moderada del format
anterior.
20.00 Va son las ocho. Magazln
d'actualitat i entreteniment
amb Sonsoles Ónega.

EL MES AMPLI
D'ESIIECIALISIES EN

TARDA
1S.OO Noticias. Amb Sandra
Gol pe.
1S.4S Deportes.
16.00 Cocina abierta de Karl os
Arguiñano.
16.02 Tu tiempo con Roberto
Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
Emilio frena un nou acosta ment de Julieta i(armen
ajudarà Coral a esbrinar
qui és el pare del fill que
espera. Sèrie.
17.45 Tierra amarga. Tothom
està desanimat al no treure's del cap el record de la
senyora Yaman. Sèrie.
19.00 ¡Boom! Concurs.
20.00 Pasapalabra. Concurs.

griega. Cítera/Anticítera.

20.1 OJa ray sedal. Lamprea.
20.35 Días de cine. les estrenes.

"
Esport3

NogueraTV.cat

1s.os Riu avall. Segre (I).
1S.30 Thaiassa.
15.44 Les migracions secretes.
16.30 Naledi. La història d'una

NIT

"'

li F

GarriguesTV.cat

Aue.cat

NIT

NIT

21.00 lnformativos Telecinco.
Amb Pedro Piqueras.
21.40 El tiempo.
21 .50 Deportes.
22.00 Viernes Deluxe. Jorge
Javier Vazquez condueix
aquest programa setmana I amb entrevistes i reportatges sobre famosos
i personatges de televisió,
que seran comentats al
mateix plató.
02.30 Secret Story. Oiaria.

21.00 Noticias. lnformatiu.
21.4S Deportes.
21.SS El tiempo.
22.10 El Desafío.Jesulín de Ubrique, Raquel Sanchez Silva,
Omar Montes, Norma Duval, El Mona guillo, Juan
Betancourt, lorena Castell
i María Pom bo s'enfronten
als desafiaments d'aquest
concurs setmanal que presenta Roberto lea I.
03.00 Live Casino.

17.25 AMA Supercross.
19.10 Futbol Sala. Copa d'Espanya. Múrcia-R. Navarra.

20.4S Tot Costa.
21.25 Futbol Sala. Copa d'Espanya.Jaén-V.A. Valdepeñas.

23.000nze.
00.30 3/24 Esports.

21.30 Documental. Arte ja22.00 Historia de nuestro cine.
Niños de pueblo. Inclou Secretos del corazón (1997).
Dir.: Montxo Armendariz.
El camino (1963). Dir.: Ana
Mariscal.
Ol .40 Noches del Monumental.
lrish Music.
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340 quilos de marihuana. A tots
els farcells hi havia impresa la
cara de Pablo Escobar. L'acusen
de crear una presumpta xarxa
de blanqueig que implica parents i coneguts.

La I

UrgeiiTV.cat

EL
NIT

NIT

És addicte als diners, porta tatuat al cos el lema Rico o muerto i
es fa anomenar El Patrón, com
el seu admirat Pablo Escobar.
Equipo de investigación de La
Sexta mostra com impera la llei
del silenci a Puerto Serrano, a
Cadis, un municipi que Francisco Javier Ram os ha convertit en
el seu fortí. El va delatar l'ostentació del seu Porsche Panamera,
de més de 100.000 euros, i els
vídeos amb què la seua dona, la
seua mare i la farm1ia presumeixen a les xarxes socials. Quan la
Guàrdia Civil va demanar au-

PlA DE TRACTAMENT
I PRESSUF'OST,
"I:N«:AT I FINANÇAT,
DES DE lA ~
IIISITA GRATUh'A

ERD
lJI80RAlORI
OENTAl. PROPI PER
A lA FABRICAOO
IREFWW:IODE
PllÒlESIS I fÈRULES

ctiNJcA OENTN..
DE RERRÈNCIA OE
LES COMAROUES
l.l..EI:W'ANES. DES
FA IÈS DE 30 ANYS

