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Mònica Bosch, coordinadora 
de.Barcelona-Pirineus 2030 

ENGINYER DE CAMINS, CANALS 
I PORTS A LA SEU D'URGELL 

SOM MOLTS els pirinencs que creiem que uns Jocs 
Olímpics d'hivern podrien estimular una simbiosi 
entre la concentrada àrea metropolitana de 
Barcelona i la costa catalana amb la diversa i 
despoblada muntanya pirinenca. Alguns, potser en 
un excés de política, han plantejat l'opció de 
convertir uns jocs olímpics en la formulació d'un 
recull d'idees de desenvolupament territorial i social 
per combatre la despoblació i la pobresa econòmica. 
Aquests globus sonda de moltes persones de les 
institucions del país no crec que hagin contribuït 
gaire més que a embolicar la troca. I si afegim 
referèndums binaris, en àmbits segregats, encara 
més. 

La designació de Mònica Bosch 
com a coordinadora tècnica 
ens apropa a la importància 
dels esports d'hivern, avala
da per haver estat esquiadora 
olímpica, directora del pro
grama de promoció esportiva 
des del2012, presidenta de la 
federació catalana d'esports 
d'hivern i gran coneixedora 
dels dominis esquiables cata
lans. Un encert per recordar 
que el projecte de Jocs Olím
pics també va d'esport. 

La candidatura a guanyar ha 
de ser competitiva, entre altres 
candidats, seductora i compli
dora de tots els requeriments 
del COI, IPC, i de les Federa
cions Internacionals. Els esta
dis de competició (a Pequín hi 
havia 109 esdeveniments) han 
de ser identificats. Hi ha moltes 
mancances a completar perquè 
la tradició de competició inter
nacional a Espanya està molt 
limitada a Sierra Nevada i a 
la Molina. 

El protagonisme de Barce
lona és obligat en l'aeroport 
internacional, el centre d'ope
racions, el centre de premsa, 
i naturalment els principals 
hotels i l'estadi d'inauguració. 
A part del potencial per oferir 
els estadis principals per les 
competicions de gel. La par
ticipació complementària en 
algun altre estadi de gel a Ja
ca, Puigcerdà o Saragossa em 
semblaria molt raonable, així 
com la cerimònia de cloenda a 
Saragossa, si escau al govern 
aragonès. Barcelona és un gran 
actiu internacional i segur que 
podria organitzar qualsevol 
esdeveniment comparable a 
un gran congrés. 

El protagonisme dels Pi
rineus per acollir el programa 
de les competicions de neu és 
més complex i no té gaires pre
cedents significatius. Hi ha, per 
tant, molta feina a fer també 
en preparació de nous atletes, 
d'entrenadors i dirigents, d'es
tadis i equips d'organització. 

Per presentar una candida
tura funcional no convindria 
multiplicar excessivament els 
centres d'operació olímpica, 
intentant repartir estadis per 
cada vall pirinenca. Les bases 
de competicions olímpiques 
es podrien agrupar per homo
logació de disciplines de ca
da esport i per cada col· lectiu 
d'atletes participants, facilitant 
també la concentració relativa 
de residències dels equips. 

Per centrar els nuclis dedi
cats a la neu, es suggereixen els 
cinc centres següents: 

A Candanchú, es(ació pi
onera a Espanya, li podrien 
correspondre l'Esquí de fons, 
el Biatló i els Salts (combinació 
nòrdica). Els estadis i trampo
lins s'haurien de construir. La 
base podria estar a Canfranc, 
reformant l'extraordinària 

estació ferroviària. Infraes
tructura principal, el tren des 
d'Osca. Remuntadors associats 
a la connexió per cable entre 
Astún i Formiga! (Canal Roya). 

A Baqueira-Beret, l'estació 
amb millor innivació, li podri
en correspondre Snowboard, 
Half Pipe (cal construir-lo), 
Snow Slope, Big Air, Bumps. 
La base hotelera de la Val 
d'Aran ja és molt potent. Cal 
construir els est~dis amb crite
ris específics, molt associats a 
la disponibilitat de neu. Infra
estructura principal, la millora 
general de l'autovia A-14 de 
Lleida a Vielha. 

A la Molina/Masella, estació 
centenària de l'esquí a Espa
nya, li podrien correspondre 
la major part de les proves 
d'Esquí alpí, descens, eslàlom 
gegant i especial, combinada 
alpina, eslàlom paraHel. Infra
estructura principal, la millora 
del tren Barcelona-Puigcerdà 
(objectiu: dues hores). Remun
tador associat, telecabina de 
l'estació de tren de la Molina. 
El futur del tren en les dècades 
vinents potser podria reforçar 
la connexió internacional de 
Latour-de-Carol i plantejar un 
enllaç cap a la Seu i Andorra. 
L'oferta hotelera de la Cerda
nya és millorable, però seria 
totalment suficient. 

A Soldeu (Andorra) li po
drien correspondre algunes 
proves d'Esquí alpí, on hi ha 
dues pistes de competició alpi
na del màxim nivell mundial, i 
estarien en disposició de pres
tigiar la participació olímpica, 
després d'un trajecte esforçat 
cap als Campionats del món 
alpí candidat per 2027. La base 
hotelera andorrana és de re-

conegut nivell com per estar 
ja a punt. Fer apreci de l'oferi
ment, potència la candidatura 
pirinenca. 

A França se li podria dema
nar la cessió del circuit de gel 
per a les proves de Bobsleigh, 
Skeleton i Luge. La Plagne o 
alguna altra instaHació itali
ana (dels JJOO del 2026) po
dria permetre evitar la despesa 
d'aquesta feixuga càrrega d'in
versió i de futura operació. 

La candidatura olímpica té 
tot el sentit que pugui estar ben 
representada en tot el Pirineu, 
amb la participació unitària 
d'Aragó, Catalunya i Andorra. 
Si hem d'apostar per consolidar 
una Marca Pirineu no pot ser 
d'altra manera. La iniciativa de 
la Diputación General de Ara
gón i de la Generalitat de Ca
talunya, institucions que pre-

atletes, allotjament, centres de 
premsa, producció de les imat
ges, transport. I tot ha de_cabre 
en dos cicles de dos setmanes 
olímpiques i dos setmanes pa
ralímpiques. Conjuntar tanta 
gent, en tants llocs dispersos 
dins d'un calendari estricte, és 
un desafiament enorme per a 
tot el país. 

El projecte dels JJOO d'hi
vern podria aportar al Pirineu 
i la seva àrea d'influència els 
valors de millora, excel-lèn
cia, fortalesa i esforç que tant 
acompanya l'esport, i acollir 
centres de formació en l'àmbit 
dels països de muntanya. Fins 
ara sembla que només han pre
valgut els discursos bizantins 
i els aspectes formals, sense 
concepció d'un objectiu con
cret. Seria hora d'expressar 
continguts i deixar de reme-

Les bases de competicions olímpiques es podrien 
agrupar per homologació de disciplines de cada 
esport i per cada col·lectiu d'atletes participants 

senten la candidatura, s'haurà 
de canalitzar forçosament pel 
Comitè Olímpic Espanyol i pel 
Gobierno de España. La coo
peració de les institucions an
dorranes i franceses, així com 
els respectius comitès olímpics 
nacionals, trobarien fàcilment 
un compromís de participació 
conjunta. Els pactes bàsics són 
prioritaris. 

El projecte tècnic definint 
l'emplaçament de cada estadi 
de competició és la porta d'en
trada a començar a concretar 
tots els aspectes logístics d'ope
ració, viles olímpiques per als 

nar l'embolcall, clarificant 
finalment l'objecte dels jocs 
olímpics en una visió unità
ria compartida amb il·lusió i 
generositat. 

Hem arribat a l moment de 
concretar els objectius i les 
idees d'un projecte de jocs 
olímpics pel Pirineu. El temps 
de volades curtes i sense destí 
de l'entorn polític i mediàtic 
s'acaba per aquesta opció de 
candidatura 2030, i totes les 
iHusions que s'han posat fins 
ara es diluiran si no es canalit
zen en un projecte compartit 
engrescador. 
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El síndic veu descoordinació 
BOMBERS 

Quatre focs 
de vegetació 
a Ponent 

en el s del nadó mo a Artesa I LLEIDA I Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahir en l'extinció de quatre 
~incendis de vegetació. Així, 
van cremar 300 metres al 
costat de la carretera C-53 
al Castell del Remei (Pene
lles). Quatre dotacions es van 
desplaçar al matí fins a Àger. 
A la tarda, hi va haver focs a 
Alpicat i la Torre de Tamúr
cia, a Tremp. 

Creu que la mare, a presó amb la seua parella, no va comptar amb prou suport social 
REDACCIÓ 
I ARTESA DE SEGRE I El síndíc de greu
ges, Rafael Ríbó, constata falta 
de coordinació entre els serveis 
intervínents en el cas del nadó 
de tres mesos que va morir a 
Artesa de Segre el28 de febrer 
passat i també falta de suport 
social a la mare. En un comuni~ 
cat publicat ahir, va assenyalar 
que ha demanat a la Direcció 

ACTUACIONS 

Demana a~la DGAIA que 
revisi el cas, ja que la mare, 
de 19 anys, era extutelada i 
té una discapacitat 

General d'Atenció a la Infàn
cia i l'Adolescència (DGAIA) 
que~ lideri mm revisió de les ac
tuacions en aquest cas. Segons 
el síndic, els professionals de 
salut, de l'àmbit social i de la 
protecció a la infància haurien 
d'haver pr ¡o, s mesures proactives 
d'acord amb el protocol d'actu-

acions contra el maltractament 
infantil, i que s'hauria d'haver 
fet un seguiment de les capaci
tats parentals. El Jutjat d'Ins
trucció 1 de Balaguer va orde
nar el 4 de març passat l'ingrés 
a presó de la mare del nadó, una 
noia de 19 anys, i del pare, de 
32 anys, ambdós de nacionalitat 
brasilera. r:Audièncía de Lleida 
va confirmar la setmana pas
sada la presó provisional de la 
mare, mentre que està pendent 
de resoldre el recurs del pare. 
El síndic de greuges constata 
que la mare es trobava en una 
situació d'alta vulnerabilitat, 
ja que era una jove extutelada 
i amb discapacitat. En aquest 
sentit, considera que hi va haver 
mancança de coordinació entre 
l'Equip d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència (EAIA) quan la 
mare vivia a l'àrea metropoli
tana de Barcelona i.el d'Artesa 
de Segre, aixf com els serveis 
centrals de la DGAIA i els ser· 
vels d'atenció a ía infància de 
Lleida. El Síndic assenyala que 
a mitjans del mes d'octubre de 

lletingutamll marihuana a Albiitàrrenl Els Mossos van arrestar 
dilluns jlli ho¡ne amb ~una bossa amb 220 grams de cabdells de 
marihuana a l'iriterior del seu cotxe a l'Ll-12 a Albatàrrec. 

Ajuntament de 
, la~ Seu d'Urgell 

EDICTE 

~Ajuntament de la Seu d'Urgell, reunit el dia 4 d'abril de 2022, en sessió plenària 
ordinària, acordà aprovar iniCialment modificar l'ordenança fiscal núm. 4 
reguladora de~ l'Impost ~sobre l'increment del valoraels terrenys de naturalesa 
urbana. · 

, 
De conformitat amb el que disposa l'article 49;b de Ja Llei 711985 de,2 d'abril i 
l'article !7.2 del RDL 212004 de 5 de març, l'acord precedent se sotmet a informa· 
ció pública i audiència dels interessats en un terminí de 30 dies, que tomptarà des 
del següent a la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Provincia, a fi que 
en aquest període puguin examinar l'expedient I presentar-hi les recla!Tlacil1ns que 
considerin oportunes~ 

La Seu d'Urgell, 5 d'abríl de 2022 
I: Alcalde 
Francesc Viaplana Manresa 

(Aquest edicte s'ha publicat al BOP núm~ 68 de Lleida del 7 d'abril de 2022) 

l'any 2021la mare del nadó va 
acudir als serveis socials per de· 
manar una ajuda per a aliments 
i va ser redidgida a Creu Roja 
perquè no disposava de docu
mentaCió. És per aquest motiu 

~ 

que ha demanat a la DGAIA, el 
consell comarcal i els departa
ments de Drets Socials i Salut 
que informin sobre les actuaci
ons en aquest ells i les mesures 
per revisar el protocol. 

~ AGROPECUARIADE GUISSONA S .CDDP.lTDA. 
ASAMBLEA GENEIW: DRDINARIA Y EXTRADRDINARIA 

EIConsejo !lector, ell cumplímiento ~de to dispuesto en los Estatutos Social es, ha acordada convocar Asamblea General 
Ordínariay E)(traòrdínarla de Socios de AGROPEGUARIA~DE GUISSONA S. QOOP. LTDA. I i ~ • Lugar: dom(cílio~socíalde la sociedad,sito enC/Il'aspalau, n• 8 de Guissona~ 

• Fecha: 12 de mayo d~e 2022. ~ 
• Hora: 16:30 horas en primera convocaloria y 17hóras en segunda convocaloria. 

Con toda probabilidad la Asamblea se celebrara en segunda convocatoria. 

La Asamblea deliberara y decidira sobre los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Prímero. • Formación de la lísta de asistentes y constitución~de la Asamblea. Nombramiento de interventores del acta~ 
Segundo.- Examen yaprobación, en su caso, de las Guentas Anuales e Informe de Gestión de la Cooperativa correspon· 
dientes al ejercícío social cerrado el31 de diciembre de 2021, asi como de ta gestión social del Consejo durante el citada 
ejercicio~ 

, Tercera. -,Aprobacíón de la propuesta de aplicacíón de exceden!es correspondientes al ejercicio social de 2021. 
CoariQ. - Informe sobre la acción social de la Cooperativa (Fundació Privada Agropecuaría de Guissona y Fundació 
Privada bonArea). 
Quinto. -Fijacíón de las líneas basicas de aplicación del Fondo de Educación y Promocíón para el año 2022~ 
Sexto. ·lntereses para las aportaciones sociales obligatorías: Determinación sobre su devengo y, en su caso, tipa de 
intèrés~ 
Séplímò. • Modtlicaciónde Estatutos Sociales. Se propone la modnicación de los Estatutos para establecer la posibílí
dad de celebracíón a distancia y por vià telematlca de Jas reuníones del Consejo Rector y de la Asamblea Generat En 
concreto: 

• Modificació de los articulos 38, 39, 42, 43 y 50 de los Estatutos Sociales~ 
Octavo. • Fijación del limite de la cuantia de la retribución anual a percíbir por el conjunto de los consejeros durante el 
añó 2022~ 
Novena. - Ratilicación de la cuantía de retribución anual percibjda por el conjunto de los consejeros en los ejercicíos 
2014a 2021. ambos inclusive. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Décimo. - Prórroga del vigente contra! o de auditaria de cuentas o nombrarr¡iel]lo de nuevos audttores~ 
Undécimo. - Rehovación del Gansejo Rector. - Reelección y/o nombra¡níentó de ~dos míembros titulares del Consejo 
Rector. ~ ~ 

Duodécimo. • Reelección ylo nombramíento de los dos miembros sup!entes del OonsejoHectór. 
Decimotercero. • Delegación de facultades para la formalización, ínscripcióh, desarroilo, interpretación, subsanación y 
ejecucíón de los acuerdos adoptados. ~ 

. DERECHO DE ASI$TENCIA 
Podran asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en Ja techa del anuncio de Ja convocatoría y que en Ja fecha de 
la celebracíón de la Asamblea General sigan siéndolo. 

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA 
Toda socio podra delegar su asistencia a cualquier otro soclo o a su cónyuge o pariente pòr co.nsanguínídad o afinidad 
hasta el segundo grado, que tenga plena capacidad de obrar, aunque no sea socio. de conformiilad y con los limites del 
articulo 42 de los Estatutos Sociales. 

DERECHO DE fNFORMACIÓN 
A partir de la publícación de Ja presente convocatoria y hasta Ja celebracíón de la Asamblea, los socíos de la Cooperativa 
tienen el derecho de examinar en el domicilio social~los siguíentes documenlos: 

~ a) Las Cuentas Anuales, el informe de Gestíón, la propuesta de ~dlstribuclón de resultades y el Informe de Auditoria de 
la Cooperativa correspondientes al ejercicio social2021. 

b) Elinfori)Je detConse¡o Rector para la modifícacíón estatutaria. , 
c)~Cualquler otro documento que haya de ser sometido a la aprobación del~a Asamblea. 

Asímísmo. a tenor del art. 15 de los~ Estatutos. todo soclo, medíante escrttoque puede presentar en el domicilio social 
de la~Gooperativa (CI Traspalau, 8, Guissona. Lleida), y con una antelaciíln superior a ocho dias hàbiles a la celebracíón 
de la Asamblea General; o verbalmente en el transcurso de esta, podra solicítar del Gansejo Rector que aclare o informe 
en dicha Asamble,a sobre cualquier aspecto de la marcha de la Cooperativa~ El Gonsejo Rector podn! responder fuera de 
la Asamblea, en el plazo de un mes, en atención a la complejidad de la petlción formulada~ Cuando la aclaración se refiera 
a las Guentas Anuales, Informe de Gestión o propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, la 
solicitud se presentara con una antelación no inferior a cínco días liabíles, ~ 

PROTECCIÓN DE OATOS 
Agropecuaria de Guissona S.G~L. tratara los datos personales que los socios le remítan con la finalidad de gestionar la 
convocatoría y celebración de la Asamblea General de Socios y poder enviarle la lnformación que resulte acordada por 
la referida Asamblea General y que sea dè su interés o necesaria para el ejercícío de sus derechos y/o oblí¡Jacíones~ 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión. oposícíón. portabílidad de sus datos y límitación del 1 ~ 
tratarníento por escrno del titular de los datos personales a la díreccíón Jopd@bonaiea.com adjuntando copià de su DNI. 

Guissona, a 17 de marzo de 2022~ El Secretaria del Gansejo Rector~ 
~ 

I ~ 
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A judici acusat d'abusar de dos 
nenes de 14 i 15 anys a Balaguer 
El jove va conèixer les menors, que són germanes, a través d'Instagram 
L.GARCrA 
I LLEIDA I L'Audiència de Lleida 
jutjarà el proper 28 d'abril un 
jove de 30 anys acusat d'abusar 
sexualment de dos germanes, 
quan aquestes tenien 14 i 15 
anys, a les quals va conèixer a 
través d'lnstagram. La Fiscalia 
sol·licita que s'imposi a l'acusat 
una condemna de 8 anys de pre
só per dos delictes d'abús sexual 
a menor de 16 anys. 

Segons l'escrit d'acusació del 
Ministeri Públic, els fets van 
tenir lloc el setembre del2019 
a Balaguer quan l'acusat, que 
llavors tenia 28 anys, primer va 
conèixer una de les germanes, 
amb qui va iniciar una relació 
sentimenta~ a través de la xarxa 
social Instagram. 

Poc després, segons la Fisca
lia, va conèixer l'altra menor, 
amb la qual també va mante
nir una relació. L'acusat, segons 
l'escrit, els va fer tocaments de 
caràcter sexual. El Ministeri 
Públic considera que els fets 
són constitutius de dos delic
tes d'abús sexual a menor de 16 

La setmana passada, l'Audi
ència de Lleida va condemnar 
a nou anys de presó un veí de la 
capital del Segrià de 36 anys per 
violar i abusar sexualment de la 
filla quan aquesta tenia 11 anys. 
Els fets van tenir lloc a Lleida 
ciutat entre el gener del 2018 
i l'agost del 2019 i l'Audiència 
considera provat que l'home va 
obligar i forçar la seua filla a 
mantenir contactes sexuals. 

Vista de l'Audiència de Lleida, on es farà el judici el dia 28. 

El2021, les comarques lleida
tanes van registrar una mitjana 
de més de tres denúncies per 
delictes sexuals a la setmana, 
mentre que la xifra de violaci
ons es va duplicar, amb prop 
d'una a la setmana. Segons el 
balanç de criminalitat del minis
teri de l'Interior, l'any passat es 
van denunciar un total de 191 
delictes de caràcter sexual (abu
sos i violacions) a la província 
de Lleida, cosa que implica un 
increment del 73,6% respecte al 
2020. En el cas de les agressions 
sexuals, les denúncies es van 
multiplicar per dos el2021 fins 
a un total de 42. 

anys, per la qual cosa sol·licita 
quatre anys de presó per cada 
un. Així mateix, demana que 
l'acusat compleixi un període de 
llibertat vigilada de 3 anys una 
vegada complerta la pena de 
presó en cas de ser condemnat. 
També sol·licita que se li imposi 
la prohibició de comunicar-se i 

aproximar-se a les víctimes a 
menys de 200 metres durant 
tres anys. 

Val a destacar que en l'actu
alitat l'acusat conviu amb una 
de les víctimes, per la qual cosa 
en cas de ser condemnat i apli
car-se ]'ordre d'allunyament 
hauria de canviar de domicili. 

EMERGÈNCIES MUNTANYA 

SEGRE 
Dimecres, 13 d'abril del2022 

TRÀNSIT 

Ferit un motorista 
en una caiguda a 
l'interior de Tàrrega 
I TÀRREGA I Un motorista de 
17 anys va patir ferides de 
diversa consideració ahir al 
vespre a Tàrrega. L'accident 
es va produir a les 19.45 ho
res a l'avinguda Raval del 
Carme. Al lloc van acudir 
la Policia Local i el Sistema 
d'Emergències Mèdiques. 
Una ambulància va traslla
dar el ferit a l'hospital Arnau 
de Vilanova. 

GUERRA A UCRAÏNA 

Guissona es prepara 
per acollir quinze 
refugiats més 
I GUISSONA I Guissona espera 
avui l'arribada d'una quin
zena de refugiats ucraïnesos 
més procedents del tercer vol 
humanitari des de Polònia. 
Es preveu que arribin a les 
escoles de Biosca des d'on se
ran distribuïts per diferents 
cases de la zona. D'altra ban
da, fins al8 d'abril la Gene
ralitat havia atès 223 menors 
no acompanyats arribats des 
d'Ucraïna. 

Tremp tindrà una base d'especialistes 
en prevenció d'incendis forestals 

Membres de les unitats del GEPIF en una jornada de formació. 

REDACCIÓ 
I TREMP I El departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen
da Rural ha instaHat una base 
del Grup Especial de Prevenció 
d'Incendis Forestals (GEPIF) a 
Tremp per dur a terme treballs 
de prevenció d'incendis a les co
marques lleidatanes. 

Aquest reforç està format per 
sis persones amb vehicles espe
cífics per realitzar tasques de 

prevenció i primera intervenció 
en incendis agrícoles i forestals. 

Combatre l'emergència dimàti<a 
Aquesta incorporació s'em

marca en el Pla de prevenció 
d'incendis 2022-2025, que ser
virà per preparar els boscos de 
Catalunya per fer front a l'emer
gència climàtica i els incendis 
de sisena generació. La inversió 
econòmica que es destina al nou 

pla presentat a començaments 
d'any ha fet possible que les bri
gades del GEPIF passin de tres 
a vuit amb un total de 52 com
ponents per incorporar a tot el 
territori. 

Aquestes noves unitats ja són 
operatives des d'aquesta matei
xa setmana i fins a 1'1 de juny 
realitzaran tasques de mante
niment d'infraestructures de 
prevenció d'incendis forestals. 

GAUDEIX DE LA PASSIÓ DE CERVERA 

www.segre.com/club 

Telèfon del Club 
973 248 008 

CERVERA 

Donada la seva importància històrica i social, el1969 les 
representacions de La Passió de Cervera es van declarar 
d'interés públic. Des de llavors, l'èxit ha estat constant i 
encara que el text és el mateix l'escenificació ha sofert 

innombrables millores. 

~ www.lapassiodecervera.com 
LA PA S ~I Ó 

ELS GUANYADORS ES PUBLICARAN EL 21 D'ABRIL 
AL WEB I A LES XARXES SOCIALS DE CERCLE () 

Oferta subscriptors: 

SORTEIG ENTRADES 

Envieu un correu a 
marketing@segre.com i 
deixeu les dades fins al 

20 d'abril. 
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MUNTANYISME 

Moral 
Dhaulagiri un 
alpinista grec 
1 KATMANDú 1 L'escalador grec 
Antonis Sykaris va morir 
ahir mentre descendia del 
cim de la muntanya Dhaula
giri, a uns 8.167 metres d'al
titud, la primera víctima del 
muntanyisme a l'Himàlaia 
nepalès d'aquesta temporada 
de primavera. 

Sykaris va morir al matí 
en la ruta de descens des
prés de desplomar-se als 
7.400 metres d'altura, va dir 
a Efe Mingma Sherpa, di
rector gerent de Seven Sum
mit Trek, la companyia que 
s'encarregava de l'expedició 
d'escalada. 

OLIMPISME 

Lamban 
insisteix a refer 
la candidatura 
I SARAGOSSA I El president del 
Govern d'Aragó, Javier 
Lamban, va afirmar ahir 
que "no és acceptable l'ac
tual proposta" del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE) so
bre la candidatura conjunta 
amb Catalunya per organit
zar els Jocs Olímpics d'Hi
vern del 2030. 

Així mateix, el cap de 
l'Executiu regional va con
siderar que la proposta del 
COE "només afavoreix Ca
talunya" i insta a buscar 
"entre tots" un acord "just 
i equilibrat". 

PADEL TORNEJOS 

ESPORTS I 31 I 

RUGBI SEGONA CATALANA 

La plantilla de l'equip sènior de l'Inef Lleida Rugby Club i els seus tècnics posen amb el trofeu conquerit com a campiones de Lliga. 

Rugbi femení en auge 
El sènior de l'Inef Lleida es proclama campió de Segona Catalana i puja a 
Primera li Curs històric del club a l'inscriure l'S14 en una lliga mixta 

XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I L'equip sènior femení de 
l'Inef Lleida Rugby Club, l'únic 
que es dedica a aquest esport a 
la província, es va proclamar 
campió de la Segona divisió ca
talana al derrotar dissabte a la 
finall'RC Hospitalet per 29 a 10, 
aconseguint a més l'ascens de 
categoria a Primera Catalana. 

Aquesta temporada ha estat 
històrica per al rugbi femení a 

Lleida. I és que, a banda de l'èxit 
del sènior, el club va presentar a 
l'inici d'aquesta temporada un 
equip exclusivament femení a 
la lliga mixta catalana de S14 
que va acabar el cap de setma
na passat, sent l'únic cas en les 
competicions de Catalunya i 
Espanya. 

·En l'actualitat, l'Inef Lleida 
Rugby compta amb 63 noies so
bre un total de 224 jugadors que 

posen de manifest, any rere any, 
com van in crescendo. 

Un partit molt ajustat 
Pel que fa a la final de l'equip 

sènior femení, el partit es pre
sentava molt ajustat, per la qual 
cosa la balança es decantaria 
per la solidesa del treball defen
siu i l'actitud mental. Les lleida
tanes, amb el vent a favor, van 
fer una primera part bastant 

consistent en defensa, de tal ma
nera que les barcelonines només 
van aconseguir superar el mig 
camp en una ocasió. Les noies 
de l'Inef imposaven el ritme de 
joc, tant en el vertical en jugades 
ràpides, com desbordant pels 
exteriors. Aquest últim matx de 
competició va tancar una me
morable temporada en què les 
lleidatanes han guanyat tots els 
partits: 16 de 16. 

TEN IS 

Djokovic torna 
amb derrota 
després de ser 
vetat per Covid 
AGÈNCIES 

Hugo Navarro i Albert Masip, amb el trÓfeu de guanyadors. 

I MONTECARLO I La tornada a les 
pistes del número u Novak 
Djokovic va tenir un pas breu, 
efímer, per Montecarlo, on va 
caure de bon començament, en 
la segona ronda, superat per l'es
panyol Alejandro Davidovich , 
que va aprofitar els dubtes i la 
inactivitat del serbi per obtenir 
una victòria memorable (6 -3, 
6-7 (5) i 6-1). Els lleidatans Navarro i Masip, 

campions a Tarragona 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Hugo Navarro (CN Llei
da) i Albert Masip (Padel Indoor 
Lleida) es van proclamar cam
pion s del Supereslam de me
nors que es va disputar el cap 
de setmana a les pistes del CT 
Tarragona. La parella lleidata-

na va vèncer a la final els caps 
de sèrie número 1, G. Cano i E. 
Zeballos, per 7-6 i 6-1. En semi
finals, havien derrotat la parella 
L. Pueyo-D. Rodríguez per un 
doble 6-2. Navarro i Masip es
tan entre les 4 millors parelles 
alevines catalanes. Djokovic marxa després de perdre davant de Davidovich. 

No jugava el serbi des que va 
caure al febrer, en el torneig de 
Dt1bai, davant del txec Jiri Ve
sely en els quarts de final. Va ser 
aquell l'únic esdeveniment en 
què fins llavors podia participar, 
lloc en el qual no és obligatòria 
la vacuna contra la Covid que li 
van exigir a l'Obert d'Austràlia 
i també en la gira americana, en 
els Masters 1000 d'Indian Wells 
i Miami. 
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La doctora 
la dona i la salut mental a 

parla sobre 
ua e 

L'Associació Amics del Patrimoni d'Alguaire va organitzar 
amb motiu del programa Abril Cultural 2022 la confe
rència Dona i salut mental: fent-nos visibles, a càrrec de 
la psiquiatra i doctora Judith UsaU Rodié. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dimecres, 13 d'abril del 2022 

El concurs Alpitalent ja té els deu participants per a la final 
El concurs de talents Alpitalent 
va escollir aquest dissabte a la 
sala La Unió d'Alpicat cinc nous 
finalistes. Es tracta de la Troupe 
de l'Escola de Circ i Dansa del 

Club Inef Lleida, Nina Raich, 
Byeolbit, Maria Baró i Elisabet 
del Moral, que competiran con
tra els elegits en la primera se
mifinal Groovies, Ponent Dixie, 

Paula Lozano, Mag Marquez i 
Miarnaus a la final, que se ce
lebrarà el 30 de maig i atorga
rà un premi de 1.000 euros al 
guanyador. 

Les orges Blanque organitza un itinerari 
per explicar els bombardejos del1938 

Una resident del Sant 
Hospital de Tremp 
celebra el seu centenari 
La residència Sant Hospital de 
Tremp - Sant Joan de Déu Terres 
de Lleida va celebrar ahir el cente
nari d'una de les seues usuàries que 
complirà els 100 anys la setmana 
que ve. El director dels serveis ter
ritorials de Drets Socials a Lleida, 
Joan Segura, va entregar la me
dalla centenària de la Generalitat 
de Catalunya en l'acte celebrat a 
la mate!xa residència. 

L'Espai Macià de les Borges Blanques i l'Espai Companys 
del Tarròs van encetar les ]ornades de Memòria i Repú
blica amb un taller i la ruta guiada Les Borges sota les 
bombes per les zones afectades en el bombardeig del1938. 

Recollida de productes per a U ··na 
als supermercats Plusfresc de Lleida 
El cap de setmana passat l'Associació d'Ucraïnesos de 
Lleida va fer una campanya de recollida d'aliments i pro
ductes d'higiene als supermercats Plusfresc de Lleida per 
enviar-los al seu país. 

' HOROSCOP 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
Doneu la benvinguda als canvis i trobeu 
la manera que us funcionin. Utilitzeu el 

sentit comú per assegurar-vos de no prendre 
decisions per la raó equivocada. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Relacioneu-vos, participeu i compartiu 
pensaments .. Sigueu part de la solució 

i produirà un canvi positiu. La vostra aportació 
encoratjarà d'altres a agafar el camí de l'èxit. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Feu el que dieu. No permeteu que us 
barregin amb un grup de busca-raons 

que diuen una cosa i en fan una altra. Reuniu 
dades abans d'involucrar-vos en alguna cosa. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Apel·leu a la gent en qui confieu i ob
tindreu bons consells. La ira no ajudarà 

ni encoratjarà d'altres a posar-se del vostre cos
tat. Sigueu específics i parleu obertament. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Primer ocupeu-vos de les responsabili
tats. La manera en què gestioneu feina, 

diners i relació amb els altres us ajudarà a acon
seguir resultats positius. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Les converses revelaran fets i us ajuda
ran a desxifrar què podeu fer per millo-

rar les situacions de la vostra vida que us causen 
dolor. Feu creu i ratlla. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Oculteu-vos fins que estigueu llestos 
per participar. Tenir els peus ben plan-

tats a terra us ajudarà a descartar qualsevol que 
utilitzi tàctiques de manipulació. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
La revenja més dolça és el vostre èxit. 
No perdeu temps enfadant-vos. Pareu 

atenció a qui sou, què voleu i com millorar per 
poder avançar. S'encoratja l'amor. 

SAGITARI2_2-XI I 21-XII. 
Escolteu atentament i responeu amb 
responsabilitat. No permeteu que les 

emocions surtin de mare, deixant-vos en una 
situació sense sortida. Protegiu la salut. 

Torna l'activitat 
d'iniciació en la recerca 
d'or a Balaguer 
El Centre d'Interpretació de l'Or 
del Segre de Balaguer organitza 
durant aquesta Setmana Santa l'ac
tivitat Iniciació a la recerca d'or. 
Aquesta iniciativa té una durada 
aproximada d'una hora i per poder 
participar-hi és necessari reservar 
cita al web del museu. L'activitat 
es portarà a terme fins diumenge 
vinent a les 11 h, les 12.30 hi les 
17h. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Una inversió inesperada valdrà la pena. 
Celebreu amb algú que treu el millor de 

vosaltres. Un canvi positiu a la llar us encoratjarà 
a promoure la millora personal. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Mantingueu el rumb. No realitzeu canvis 
innecessaris ni altereu la manera en què 

feu les coses perquè algú més us demana que 
les encareu de manera diferent. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Dediqueu temps a preparar-vos i actu
alitzar el vostre aspecte o a com gesti-

oneu les situacions. Useu intel·ligència i intuïció 
per produir un canvi positiu. 
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