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El gran ventall d’activitats que ofereix Lleida sumat al valor afegit que suposa la naturalesa han fet que aquest 
pont molta gent es decanti per aquesta opció. Molts allotjaments turístics han fregat el ple, la qual cosa augura 
una bona campanya estiuenca malgrat l’escassetat d’aigua per la sequera. El turisme aquàtic guanya adeptes.

El Pirineu assoleix un 85% d’ocupació  
i el turisme aquàtic guanya adeptes
Les xifres de visitants auguren un bon estiu malgrat l’escassetat d’aigua per la sequera

turisme balanç

marc codinaS
❘ àger ❘ Amb la pandèmia de co-
ronavirus són moltes les per-
sones que han descobert el tu-
risme de naturalesa i de pro-
ximitat. El Pirineu de Lleida 
destaca en les dos caracterís-
tiques, que se sumen a l’ampli 
ventall d’activitats que ofereix, 
tant culturals com esportives, 
entre d’altres. En aquest sen-
tit, els establiments turístics 
de la zona han registrat aquest 
cap de setmana fins un 85 per 
cent d’ocupació, mentre que 
les empreses de turisme actiu, 
sobretot les relacionades amb 
activitats aquàtiques com són 
barranquisme, caiac o ràfting, 
han treballat sobre el 80 per 
cent de la seua capacitat. 

Això últim és a causa de les 
altes temperatures que s’han 
registrat aquests darrers dies. 
Aquesta situació s’ha estès tam-
bé al Prepirineu, on ahir po-
dien veure’s nombrosos grups 
de gent refrescant-se al pantà 
de Canelles o al riu Segre a 
Camarasa. La Goretti i el Da-
ni, una parella de Granollers 
que dissabte va fer senderisme 
pel congost de Mont-rebei, va 
assegurar que “el paisatge ens 
ha deixat bocabadats i val molt 
la pena, però hi ha molta gent 
i hi ha hagut moments en què 
hem hagut de fer cues durant el 
camí”. Quant a la sequera que 

afecta el nivell d’aigua d’alguns 
embassaments, el Miquel, de 
l’empresa Àger Aventura, va 
assegurar que “també té la seua 
part positiva, i és poder veure el 
congost de Mont-rebei tal com 
s’ha fet al llarg dels anys de ma-
nera natural”.

Les xifres registrades aquest 
cap de setmana han aixecat els 
ànims al sector turístic, que veu 
amb molt optimisme tant el 
pont de Sant Joan com la tem-
porada estiuenca. Josep Caste-
llarnau, president d’Hostaleria 
de Lleida, va assegurar que “la 
gent ja té moltes ganes d’estiu i 
vacances, és una cosa que hem 
anat veient aquestes últimes 
setmanes”. Pel que fa al presi-
dent de l’Associació d’Empreses 
d’Esports d’Aventura del Sobi-

diversos nens juguen al costat de l’embarcador del pantà de canelles.

gerarD hoyas

activitatS aquàtiqueS
Les reserves d’aigua en 
pantans del Pirineu 
asseguren el turisme  
actiu a la Pallaresa

Quines activitats ha vingut a fer a Lleida?

en primera perSona

«ens estem  
allotjant a Tremp  
però teníem clar 
que volíem visitar 
el congost. hi 
tornarem segur!»
carla. ameTLLa DeL vaLLès

«Fa goig veure tanta 
gent gaudir d’un 
entorn tan idíl·lic. 
malgrat que hi hagi 
gent, segueix sent un 
lloc molt tranquil».
miquel. àger avenTura

«no coneixíem el 
Pirineu. hem visitat 
l’estany de sant 
maurici i aquesta 
tarda farem ràfting 
per primera vegada».
lenia cruz. barceLona

«Tenim la sort 
d’estrenar el nostre 
pàdel surf en aquest 
meravellós lloc. 
L’aigua s’agraeix amb 
aquesta calor».
guillem i ligia. França

gerarD hoyas

una parella estrena la seua taula de pàdel surf a canelles.

eDgar aLDana

Les terrasses dels bars es van omplir ahir a rialp.

rà, Florido Dolcet, va assegu-
rar que el sector es mostra molt 
optimista, ja que les activitats 
aquàtiques venen molt de gust 
amb aquesta calor. 

Així mateix, va comentar que 
les reserves d’aigua als pantans 
del Pirineu són bones, per la 
qual cosa “en aquests moments 
és improbable que la sequera 
afecti les activitats aquàtiques 
que es porten a terme a la No-
guera Pallaresa”.

Finalment, Juli Alegre, di-
rector del Patronat de Turisme 
de la Diputació, va explicar 
que “els empresaris estan molt 
satisfets i el bon temps també 
ens ha acompanyat”. “Portem 
acumulant uns caps de setmana 
molt bons, la qual cosa augura 
un estiu històric”, va destacar.
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 0 magraners

 9 borges b

El Borges B goleja 
el Magraners
magraners: Gabriel, Saad, Adrià, Salvador, Bi-
el, Joel, Eric, Edgar, Joe, Bilal i Mario. També Iván, 
Cristian i Antonio.

borges b: Arnau Yeste, Simón, Rafael, Arnau Rius, 
Héctor, Jordi, Abel, Marc Rius, Daniel, Josep i Aleix. 
També Marc Carrasco, Oriol, Marc Cots i Adrià.

gols: 0-1, Rafael (5’), 0-2, Héctor (19’), 0-3, Héctor 
(22’), 0-4, Héctor (38’), 0-5, Jordi (40’), 0-6, Jordi 
(50’), 0-7, Jordi (53’), 0-8, Jordi (59’), 0-9, Jordi (74’). 

Àrbitre: Edgar Boix. Va amonestar Iván, Mario i 
Edgar. 

El Borges B va golejar per 0-9 el 
Magraners en un partit en què els 
visitants van dominar totalment el 
duel. El Borges B va fer bé la seua 
feina i va aconseguir una clara victò-
ria. A la primera meitat, els visitants 
es van avançar molt aviat (5) i va 
aprofitar totes les ocasions de gol. 
El Magraners no va poder fer res da-
vant de la bona pressió del rival. Els 
locals van defensar i no van arribar 
a la porteria contrària. El Borges B 
se’n va anar al descans amb un clar 
avantatge de gols (0-5). A la sego-
na meitat, el Magraners va sortir al 
camp amb la intenció de parar la 
golejada, però no ho va aconseguir. 
Els visitants van sortir amb el mateix 
ritme i van aconseguir marcar 4 gols 
més per acabar amb el 0-9. Amb 
aquesta victòria, el Borges B segueix 
segon amb 76 punts i a tres del líder. 
El Borges B només seria campió si el 
Coll de Nargó perd a l’última jorna-
da, ja que els de les Garrigues tenen 
assegurats els 3 punts amb el Tem-
plers al retirar-se aquest equip.

 3 verdú

 3 albesa

L’Albesa empata  
a l’últim minut
verdú: Flavià, Moussa, Ali, Josep M., Ferran, 
Marc, Aleix Parra, Carlos Ochoa, Alejandro, Ramón 
i Youssouf. També Jordi, Carlos Conejero, Slava i 
Aleix Castellana. 

albesa: Asunding, Joel, Josep, Pau, Arnau Farrús, 
Arnau Palau, Marc Hospital, Kalilu, Marian, Víctor i 
Luís. També Xavier i Guillem.

gols: 1-0, Youssouf (9’), 2-0, Alejandro (10’), 2-1, 
Arnau Palau (60’), 2-2, Josep (67’), 3-2, Marc (72’), 
3-3, Joel (89’).

Àrbitre: Marc Fernández. Va amonestar Carlos 
Ochoa, Alejandro, Ramón, Ali i Joel. 

El Verdú va empatar amb l’Albesa 
per 3-3 en un duel igualat. Els locals 
es van avançar en el marcador en 
diverses ocasions, però els visitants 
van empatar a l’últim minut del 
matx. ✑jordi torres

 4 tremp b

 1 ribera d’ondara

Un efectiu Tremp B 
guanya el Ribera
tremp b: Jose Alberto, Xavier, Abderrahim, Deniz, 
Oriol, Rachid, Danilo, Farid, Mohamed El Madani, 
Mohamed Ounacer i Eric. També Ahmed i Zaid.

ribera d’ondara: Joan, Alexander, Dídac, Sergi, 
Isaac, Mouhamadou, Pol, Thiam, Demba i Abdoulie. 

gols: 1-0, Rachid (16’), 1-1, Mouhamadou (19’), 
2-1, Oriol (22’), 3-1, Rachid (36’), 4-1, Xavier (69’). 

Àrbitre: Carlo Pérez. Va amonestar Eric i Alexander. 

El Tremp B es va imposar per 4-1 al 
Ribera d’Ondara. Els locals van ser 
superiors i més efectius de cara a la 
porteria. 

 0 miralcamp

 1 coll de nargó

El líder aconsegueix 
una disputada victòria
miralcamp: Diagne, Ismail, Xavier, Flaviu, Vicente, 
Marc, Roger, Sekou, Javier, Ballanfing i Oriol. També 
Aleix, Paul i Raúl.

coll de nargó: Felipe, Josep, Ramón, Joel Reig, 
Jan, Edgar, Yison, Albert, Michael, Aleix Rispa i 
Jaume. També Juan, José, Joel Mejías, David, Aleix 
Martín, Johany i Roberto. 

gols: 0-1, Jaume (39’).

Àrbitre: Héctor Craviotto. Va amonestar Ballanfing, 
Javier, Edgar, Albert, Johany i Joel Mejías.

El Miralcamp va plantar cara al líder, 
que va haver de patir per endur-se 
els 3 punts. Un gol de Jaume va do-
nar el triomf als visitants. ✑ miquel r.

 6 benavent

 1 gimenells

Un bon Benavent 
venç el Gimenells
benavent: Jorge, Santiago, Antonio, Sergio, Cris-
tian, Charef, Jaume, Roger, Imanol, Rubén i Jordi. 
També Axel i Sergio.

gimenells: Manuel, David, Joel, Javier, Oriol, Pau, 
Abdelkarim, Manel, Francisco, Pere i Marc. També 
Roger, Jesús, Edgar i Robert. 

gols: 1-0, Cristian (6’), 2-0, Cristian (53’), 3-0, Cris-
tian (58’), 4-0, Imanol (62’), 4-1, Marc (72’), 5-1, 
Cristian (6-1, Sergio (79’).

Àrbitre: Carlo Pérez. Va amonestar Antonio, Jaume, 
Marc i Abdelkarim. 

El Benavent va vèncer sense proble-
mes el Gimenells per 6-1. Els locals 
van ser superiors durant el duel.

 5 aem

 4 rialp

Partit disputat 
entre AEM i Rialp
aem: Abderaouf, Marc, Javier, Raúl Domínguez, 
Álvaro, Germi, Raúl Álfaro, Roger, Ismael, Mamadou 
i Diaby. També Adrià, Sergi, Adam i Bammou. 

rialp: Albert Solé, Eduard, Sergi, Jan, Ignasi, Al-
berto, Manu, Adrià, Albert Gironès, Guillem i Pau.

gols:1-0, Álvaro (12’), 1-1, Ignasi (28’), 1-2, Albert 
Gironès (36’), 2-2, Ismael (40’), 3-2, Diaby (47’), 4-1, 
Adam (60’), 4-3, Ignasi (67’), 5-3, Germi (89’), 5-4, 
Ignasi (89’).

Àrbitre: Guillem Monyarch. Va amonestar Álvaro, 
Marc, Adrià, Raúl, Ignasi, Albert, Eduard i Manu.

L’AEM va guanyar el Rialp per 5-4 
en un joc molt intens. Els locals van 
poder dominar el duel a la segona 
meitat i aconseguir la victòria.

 6 alfés

 0 torres de segre

Victòria contundent 
de l’Alfés
alfés: Gerard, Pau, Rubén, Dídac, Joel, Marc, Chris-
tian, Mady, José, Abdoulaye i Marbres. També Jordi, 
Francesc, Arnau i David. 

torres de segre: Sergi Castillo, Pau Vinyals, 
Faty, Pau Becana, Aleix, Moussa, Eric, Josep, Marc, 
Sergi Balagueró i Pau. També Pau Florensa, Gerard 
i Arnau. 

gols: 1-0, Rubén (18’), 2-0, Mady (31’), 3-0, Dídac 
(42’), 4-0, Mady (44’), 5-0, Dídac (49’), 6-0, Marbres 
(73’). 

Àrbitre: Adrián Buzgar. Va amonestar Francesc, 
Eric i Moussa.

L’Alfés va aconseguir una clara vic-
tòria amb el Torres de Segre en un 
partit en el qual els locals van ser 
molt superiors.

rep. txeca espanya

2 2
Vaclik; Coufal, Zima, 
Brabec, Mateju, 
Zeleny; Sadílek, 
Soucek; Pesek, Kuchta  
i Lingr.
canvis: Jankto per 
Zeleny (24’), Havel 
per Jankto (46’), 
Hlozek per Pesek 
(59’), Cerny per Lingr 
(59’), Jurecka per 
Kuchta (78’).

Unai Simón; Carvajal, 
Eric García, Íñigo 
Martínez, Marcos 
Alonso; Rodri, Koke, 
Gavi; Sarabia, Dani 
Olmo i Raúl de Tomás.
canvis: Ferran Torres 
per Sarabia (46’), 
Busquets per Rodri 
(62’), Asensio per Olmo 
(62’), Morata per De 
Tomás (62’), Llorente 
per Koke (72’).

gols: 1-0, m.4: Pesek. 1-1, m.45+2: Gavi. 2-1, 
m.66: Kuchta. 2-2, m.90: Íñigo Martínez. 

Àrbitre: Francois Letexier (FRA). Va amonestar 
Coufal (92) per República Txeca; i Rodri (57) per 
Espanya.

incidències: Trobada corresponent a la segona 
jornada de la Lliga de les Nacions, disputat al 
Sinobo Stadium de Praga.

agèncieS
❘ PRAGA ❘ Dos gols, en els últims 
compassos de cada acte, cosa 
que converteix Gavi en el go-
lejador més jove de la història 
de la selecció espanyola i un cop 

de cap final d’Íñigo Martínez, 
van salvar Espanya de la der-
rota a Praga contra República 
Txeca (2-2), en un duel marcat 
per dos greus errors defensius 
que sembren dubtes. Gavi su-
pera Ansu Fati, ja que s’estrena 
amb 17 anys i 304 dies, per 17 i 
311 del davanter.

En cas d’acariciar el títol amb 
una magnífica imatge a la final 
a quatre de la Lliga de les Naci-
ons, passa la selecció espanyola 
a veure’s obligada a una reacció 
immediata després de firmar el 
segon empat consecutiu, i grà-
cies. Amb Luis Enrique deses-
perat davant la falta de fluïdesa 
del primer acte i la manca d’in-
tensitat d’una defensa que va 
canviar en bloc. Tova sense el 
liderat de Laporte. Amb un de-
bat que no tindrà fre en la figura 
d’Eric García.

Es va veure Espanya obligada 
a la reacció des d’un greu desa-
just defensiu que li va presentar 
el pitjor escenari possible a un 

equip amb rotacions. Les dates 
fins al Mundial són comptades 
i les oportunitats, per a alguns 
jugadors, seran escasses per de-
mostrar que mereixen ser a la 
llista dels elegits per a Qatar. 
Luis Enrique va ajuntar diver-
ses tornades amb proves que 
van rebaixar l’eficàcia d’un joc 
que es va encallar fins que Gavi 

va sortir al rescat. No podia ser 
cap altre jugador. Un dels dos 
de camp que van repetir d’ini-
ci, l’altre era Sarabia. A dies de 
complir Gavi 18 anys, les seues 
cames ho aguanten tot. Sobrat 
de personalitat per afegir a la 
seua lluita innegociable un des-
vergonyiment amb pilota que va 
aixecar una Espanya encallada.

Gavi ja és el més 
jove a marcar 
amb la selecció 

gavi celebra el gol que suponía el momentáneo 1-1 en Praga.

EFE/EPA/LUKAS KABON

futbol  selecciones

futbol  quarta catalana

qUarTa caTaLana

Classificació general
 Equip pt J G E p GF GC

Resultats

pròxima jornada

Magraners - Borges B 0-9
Verdú - Albesa 3-3
Miralcamp - Coll Nargó 0-1
Benavent - CRAP Gimenells 6-1
Tremp B - R. d'Ondara 4-1
Alfés - Torres S. 6-0
AEM - Rialp 5-4
Sant Guim - Bell-lloc Suspès
Templers.....Descansa

Borges B - Templers
Bell-lloc - Magraners
Albesa - Sant Guim
Coll Nargó - Verdú

CRAP Gimenells - Miralcamp
R. d'Ondara - Benavent

Torres S. - Tremp B
Rialp - Alfés

AEM.....Descansa

1 Coll Nargó 79 31 26 1 4 98 30
2 Borges B 76 31 24 4 3 117 27
3 AEM 72 32 22 6 4 97 33
4 Albesa 71 31 22 5 4 100 39
5 Benavent 70 31 22 4 5 118 46
6 Verdú 55 30 17 4 9 68 48
7 Rialp 55 31 17 4 10 86 60
8 Alfés 45 31 13 6 12 60 58
9 Torres S. 43 31 12 7 12 68 59
10 Miralcamp 39 31 12 3 16 58 56
11 Tremp B 30 31 8 6 17 51 75
12 CRAP Gimenells 30 31 8 6 17 46 78
13 Sant Guim 25 30 7 4 19 49 75
14 R. d'Ondara 24 31 8 0 23 42 122
15 Magraners 22 31 6 4 21 35 113
16 Bell-lloc 13 29 3 4 22 22 79
17 Templers 3 31 1 0 30 17 134

Gal·les, al Mundial 
a costa d’ucraïna i 
repòquer de gols 
de Messi
n La selecció de Gal·les 
va aconseguir ahir l’últim 
bitllet europeu per dispu-
tar el Mundial de Qatar 
amb la victòria (1-0) so-
bre Ucraïna a la final del 
play-off al Cardiff City 
Stadium, amb autogol 
del capità ucraïnès Andriy 
Iarmolenko. D’aquesta 
forma, Ucraïna es queda 
sense el somni de poder 
anar al Mundial. 

Per la seua banda, Ar-
gentina va aclaparar en 
un amistós Estònia (5-0) 
gràcies a un repòquer de 
gols d’un Leo Messi en es-
tat de gràcia que va fer vi-
brar els nombrosos aficio-
nats de l’Albiceleste que 
es van congregar a El Sa-
dar per donar suport a la 
seua selecció. És el primer 
cop que l’actual davanter 
del París Saint-Germain 
aconsegueix cinc gols en 
un partit amb la samarre-
ta de la selecció argentina 
i la segona en la seua car-
rera, ja que ho va fer amb 
el FC Barcelona davant 
del Bayer Leverkusen a 
la Lliga de Campions.
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xavier madrona
❘ LLeiDa ❘ El Lleida Esportiu està 
interessat en dos jugadors del 
Còrdova: el centrecampista To-
ni Arranz i el davanter Luismi 
Redondo. Aquest últim està a 
punt de rescindir el contracte, 
i en el cas d’Arranz també s’es-
pera que es desvinculi ben avi-
at perquè tots dos jugadors for-
men part de la llista de baixes 
de l’equip andalús que acaba 
d’aconseguir l’ascens a Primera 
RFEF. De fet, segons va infor-
mar Córdoba Deporte, el club 
lleidatà ha preguntat al club 
cordovès per Toni Arranz, una 
cosa que va poder confirmar 
aquest diari. També va darrere 
d’Arranz, que ja va pretendre 
el Lleida la temporada passada, 
el Recreativo de Huelva.

Toni Arranz, de 28 anys, és 
un migcampista que va firmar 
pel Còrdova l’estiu passat per 
una temporada i una altra d’op-
cional després d’arribar lliure 
del CD El Ejido. Juan Antonio 
Arranz Albertos (Madrid, 14-
1-1994) es va formar al planter 
del Rayo Vallecano, abans de 
recalar en clubs madrilenys 
com el Leganés, el Rayo Ma-
jadahonda o l’UD Sanse, a 
més de l’UCAM Múrcia i la 
UD Eivissa.

Per la seua banda, Luis Mi-
guel Redondo Fernández (Pla-
sència, 4-2-1998) és un mitja-
punta que va començar la for-

mació a les categories inferiors 
de la seua Plasència natal, per 
anar-se’n després al València 
i al Dépor Fabril. Després va 
recalar al Ciudad de Lucena, 
en què va ser un dels jugadors 
més destacats de tot el grup X 
de Tercera i va jugar la pro-
moció d’ascens a Segona B.  

Va arribar al Còrdova la tem-
porada 2020-21 per formar 
part del filial i ha destacat 
aquesta campanya al primer 
equip a l’anotar 9 gols i donar 6 
assistències. La seua contribu-
ció que el Còrdova hagi acon-
seguit l’ascens a Primera RFEF 
i el títol de la Copa Federació 
ha estat tan important que el 
mateix futbolista s’ha mostrat 
sorprès que el club andalús li 
vulgui donar la baixa.

Pel que fa al tècnic Pere Mar-
tí, el Lleida espera que aquesta 
setmana ja, per fi, pugui pre-
sentar-lo després de desvincu-
lar-se del Vila-real.

mig i davanter
Toni arranz és un 
migcampista de 28 anys i 
Luismi Redondo és un 
mitjapunta de 24 anys

futbol segona rfef

toni arranz. Luismi redondo.

@ToniaRRanz6 @LuismiReDonDo10

Arranz i Luismi, a 
l’agenda del Lleida
El Còrdova els dona la baixa després de pujar a Primera RFEF

bàsquet play-off lliga endesa

81 barça

87 joventut

barça: Calathes (15), Laprovittola (9), Hayes 
(10), mirotic (11) i sanli (8) –inicial–; abrines 
(11), martínez, smits, Davies, exum (12) Kuric, 
Jokubaitis (5).

joventut: Feliz (12), Ribas (6), Parra (10), Wi-
llis (7) i Birgander (6) –inicial–; Busquets, Paul, 
Bassas (13) Ventura (3), Vives (6), Tomic (24), 
maronka, Brodziansky.

parcials: 26-27, 14-15, 13-23, 28-22.

àrbitres: Carlos Peruga, Óscar Perea i Joaquín 
García. Van eliminar per cinc faltes el visitant 
Vives.

❘ BaRCeLona ❘ El Joventut va do-
blegar el Barça (81-87) ahir, 
després de set anys sense tro-
bar-se amb la victòria al Pa-
lau Blaugrana, per empatar les 
semifinals de la Lliga Endesa 

abans que la sèrie es desplaci a 
Badalona per a la disputa dels 
pròxims dos partits. 

A diferència del primer duel, 
de domini blaugrana (89-72), la 
Penya va superar en agressivitat 
el Barça, va forçar 15 pèrdues 
i va fer molt mal al contraatac. 
Malgrat l’afany per remuntar a 
l’últim quart, el conjunt blau-

grana va ser incapaç de frenar 
Ante Tomic (24 punts, màxim 
anotador del partit) i de con-
trarestar l’encert verd-i-negre 
des del perímetre. El tercer i 
quart partit de la sèrie es dis-
putaran dimecres i divendres 
al Palau Olímpic de Badalona, 
on el Barça ha caigut en les dos 
últimes visites.

eFe/ Juan HeRReRo

tomic entra a cistella davant de l’oposició de davies.

El Joventut 
assalta el 
Palau i empata 
la sèrie

agèncieS
❘ eiBaR ❘ El Girona es jugarà 
amb el Tenerife l’última pla-
ça d’ascens a Primera, al do-
nar la sorpresa i derrotar ahir 
Ipurua l’Eibar (0-2), després 
d’una pròrroga en la qual va 
confirmar la remuntada. El 
primer duel contra el Teneri-
fe es jugarà dissabte a Girona 
(21.00).

No feia més d’un minut 
que havia començat el joc 
quan Borja, d’un xut inapel-
lable per l’escaire, va marcar 
el primer gol (0-1) que iguala-
va l’eliminatòria. L’Eibar va 
intentar reaccionar, però el 
Girona no volia cedir terreny 
i el duel es va igualar.

A la segona part, l’equip 
dirigit per Miguel Ángel 
Sánchez va començar fort, 

amb clares oportunitats per 
posar el segon gol i capgirar 
l’eliminatòria. L’Eibar, que 
no volia arribar a la pròr-
roga, també va començar 
a aproximar-se amb molta 
intenció, tot i que sense en-
cert, i es va arribar al final 
del temps reglamentari amb 
el resultat de 0-1. Tot just co-
mençar la pròrroga, Stuani 
va marcar el gol (0-2) que 
permet al Girona seguir so-
miant amb l’ascens.

D’altra banda, el Nàs-
tic continua en la lluita per 
pujar a Segona divisió A, al 
derrotar el Racing de Ferrol 
(0-1) i ficar-se a la final del 
play-off, on s’enfrontarà al 
Vila-real B. A l’altra final, 
el Dépor es jugarà l’ascens 
contra l’Albacete.

El Girona, a una 
eliminatòria de 
l’ascens a Primera

futbol segona divisió

Jugadors del girona celebren la classificació.

eFe/ Juan HeRReRo

Van Aert, primer líder del Critèrium del Dauphiné
❘ BeauCHasTeL ❘ El belga Wout van Aert es va convertir ahir en 
el primer líder de la 74a edició del Critèrium del Dauphiné, 
avantsala del Tour de França, a l’imposar-se a la primera 
etapa de 191,5 quilòmetres amb sortida a la localitat fran-
cesa de Voulte-sur-Rhône i meta a Beauchastel.

Ronaldo Nazário comença el Camí de Sant Jaume
❘ VaLLaDoLiD ❘ El president del Reial Valladolid, Ronaldo Na-
zário, va començar a complir la promesa de fer el Camí de 
Sant Jaume amb bicicleta elèctrica perquè és conscient que 
no està en el seu millor moment de forma, però convençut 
que serà una experiència “inoblidable”.

El Tremp cau eliminat de la Copa de Catalunya
❘ CaPeLLaDes ❘ El Tremp va quedar eliminat de la Copa Cata-
lunya Amateur al perdre contra el Capellades (3-0), que es 
va imposar amb autoritat al conjunt del Pallars Jussà, que 
comptava amb tan sols 11 jugadors disponibles, per la qual 
cosa viatjava a Capellades sense canvis a la banqueta.

Joan Masip, a l’Europeu Absolut de tenis taula
❘ Les BoRGes BLanques ❘ El palista Joan Masip, del CTT Borges, 
va obtenir el bitllet per disputar el seu primer Campionat 
d’Europa Absolut, després de quedar cinquè en l’última 
prova del Spain Masters i situar-se líder en el rànquing, 
aconseguint un total de 310 punts. La competició europea 
es jugarà a Munic, del 13 al 21 d’agost.
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Ars Medica, juntament amb els cors Drassanes i Stabat Mater, en ple concert.

j.gómez

j.g.M
❘ mollerussa ❘ Més de mig miler 
de persones van assistir ahir a 
la tarda al concert Beethoven 
solidari que va oferir l’orques-
tra Ars Medica a l’església de 
Sant Jaume de Mollerussa. El 
programa va comptar amb dos 
parts diferenciades: a la prime-
ra, l’orquestra va interpretar el 
Concert per a violí, violoncel i 
piano en Do Major OP. 56 amb 
la col·laboració dels músics aus-
tríacs Wolfgang Redik (violí), 
Franz Ortner (violoncel) i Zamir 
Kabo (piano). 

A la segona, es va interpretar 
la Fantasia per a piano, cor i 
Orquestra en Do menor Op.80 
amb María Badías al piano i les 
veus dels cors Drassanes de Bar-
celona, dirigit per Óscar Peña-
roya, i Stabat Mater de la capital 
del Pla d’Urgell, sota la tutela de 
Dolors Ricart.

Taquilla inversa
Val a destacar que Ars Me-

dica està formada per músics 
no professionals, principalment 
metges i altres professionals 
procedents de l’àrea de la salut. 
La xifra aconseguida amb les 
entrades, a través de taquilla in-
versa, es destinarà íntegrament 
a Creu Roja Pla d’Urgell. Per 
aquesta raó, voluntaris d’aques-
ta entitat es van encarregar de 
recollir els donatius una vegada 
finalitzat el concert. També hi 

Èxit del ‘Beethoven solidari’ 
d’ars medica a mollerussa
La iniciativa va reunir més de mig miler d’assistents a l’església parroquial

música concerts

va haver una fila zero amb apor-
tacions que es van ingressar di-
rectament al compte de l’entitat 
humanitària. Els beneficis es 
destinaran a diferents projec-
tes dirigits a aquesta població 
del Pla d’Urgell, com la compra 
d’equips d’higiene i targetes mo-
neder per a productes frescos i 
de primera necessitat, així com 
material escolar i roba per a fa-
mílies vulnerables.

En total, el concert va re-

unir més d’un centenar de 
músics, alguns d’ells de talla 
internacional.

Cicle de tres concerts
El concert de Mollerussa tan-

ca el cicle de tres concerts oferts 
amb aquest programa per Ars 
Medica. El primer es va portar 
a terme a Àustria fa un mes i el 
segon va ser dissabte passat a 
l’auditori del Conservatori del 
Liceu de Barcelona. 

En aquest sentit, l’alcalde de 
la ciutat, Marc Solsona, va vo-
ler agrair abans que comencés a 
sonar la música la tasca que han 
dut a terme Josep Maria Tomàs, 
membre d’Ars Medica i veí de 
Mollerussa, perquè la capital 
del Pla d’Urgell pogués acollir 
una iniciativa cultural d’aquest 
calibre. 

També va agrair la parrò-
quia per ser l’església escenari 
d’aquest multitudinari concert.

Imatge de l’actuació conjunta a la plaça de la Universitat.

x. santesmasses

Cervera uneix per la cultura 
650 veus de 24 corals de  
les comarques de lleida
actuació en sis punts emblemàtics

música trobada

x. SAnteSMASSeS
❘ Cervera ❘ La dotzena trobada 
anual Lleida Canta, organit-
zada per la Coral Maristes 
Montserrat, va convocar ahir 
a Cervera 650 membres de 24 
corals de les comarques de Llei-
da que van cantar en sis punts 
emblemàtics de la capital de la 
Segarra, acompanyats de les 
actuacions d’una dotzena d’en-
titats culturals locals. La cele-

bració va culminar a la plaça 
Universitat amb el cant comú 
d’El Rossinyol, Lleida Canta i 
Els Segadors.

Aquesta actuació venia ajor-
nada des de l’any 2020 ja que 
inicialment estava prevista 
com a clausura dels actes de 
Cervera Capital de la Cultura 
Catalana. Així, la jornada es 
va presentar com un itinerari 
per grups per sis punts emble-
màtics del patrimoni històric 
de la ciutat com són les places 
Joan Salat, Santa Anna, Major, 
Sant Domènec i Magdalena de 
Montclar, on cada coral inter-
pretava dos peces.

Cada actuació venia precedi-
da per un entremès de les enti-
tats locals com són els Diables 

de Cervera, Ball de Gitanes, 
Bombollers, Colla Sardanis-
ta Jovencells, Coral Ginesta, 
Coral Infantil Nova Cervera, 
Coral Lacetània, Campaners i 
Geganters, Conservatori Pro-
fessional de Música de Cervera, 
Grallers Baladrers de Ponent i 

la crònica històrica d’Armand 
Forcat. L’itinerari es va pro-
longar des de les 11.00 fins 
a les 14.00 hores, quan totes 
les corals es van unir a la pla-
ça Universitat i la música dels 
Grallers Baladrers i la secció de 
vent del Conservatori de Cer-

vera van acompanyar les tres 
peces conjuntes. La festa va fi-
nalitzar amb un dinar popular 
dels participants als patis de la 
Universitat. L’alcalde de la ca-
pital de la Segarra, Joan Santa-
cana, va afirmar que “la ciutat 
ha mostrat el seu patrimoni”.

AjornADA DeS Del 2020
la festa es va ajornar el 2020 
ja que estava prevista per 
tancar els actes de la capital 
de la cultura catalana

mHC

Imatge de la presentació.

Presenten el llibre 
sobre l’hospital 
de cartró de 
Capdella

història

reDAccIó
❘ la torre De CaPDella ❘ El Museu 
Hidroelèctric de Capdella va 
acollir ahir la presentació del 
llibre L’hospital de cartró de 
Capdella. Una icona de l’ar-
quitectura prefabricada, de 
Sigrid Remacha, editat con-
juntament pel Museu Nacio-
nal de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya (MNACTEC), 
el Molí Paperer de Capella-
des i Eumo Editorial. 

L’obra repassa l’evolució 
de l’arquitectura prefabri-
cada europea, la implan-
tació d’edificis realitzats 
amb cartró i fusta a la vall 
Fosca i els canvis al Pirineu 
amb l’inici de l’explotació 
hidroelèctrica. 

Sigrid Remacha és arqui-
tecta tècnica per la Universi-
tat de Saragossa, s’ha especi-
alitzat en museologia i gestió 
del patrimoni i és tècnica i 
assessora d’accessibilitat uni-
versal en equipaments cultu-
rals. Actualment treballa al 
MNACTEC.
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Imatge ahir al matí de la representació.

acn

acn/redaccIó
❘ castell De mur ❘ Comediants 
va representar ahir unes al-
tres dos funcions de Mur, 
guspira del MNAC, la singu-
lar estrena teatral amb què 
havia de culminar el maig 
del 2020 –coincidint amb el 
tradicional Aplec de Mur– la 
commemoració del centenari 
del primer arrancament de 
pintures murals romàniques 
del Pirineu català. La prime-
ra de les representacions va 
tenir lloc dissabte a la tarda 
(vegeu SEGRE d’ahir). Totes 
les funcions van esgotar les 
entrades.

“Podem dir que és tot un 
èxit, dissabte la gent va sortir 
molt contenta perquè va veu-
re un espectacle diferent”, 
va afirmar el president del 

consell comarcal del Pallars 
Jussà i alcalde de Castell de 
Mur, Josep Maria Mullol. Va 
afegir que l’obra de Comedi-
ants serveix com a eina per 
donar a conèixer la història 
de les pintures romàniques 
per “donar veu i vida al que 
va passar”.

Les pintures de l’absis de 
la col·legiata de Mur van ser 
arrancades l’estiu de l’any 
1919 amb la tècnica de l’stra-
ppo i traslladades a Barce-
lona, on van ser adquirides 
pel col·leccionista Lluís Plan-
diura, que l’any 1921 les va 
enviar a Nova York, on van 
ser finalment venudes al Mu-
seu de Belles Arts de Boston, 
que les exhibeix actualment 
com un dels seus tresors més 
preuats.

Èxit de comediants 
en el seu muntatge 
a castell de mur

patrimoni arts escèniques

tractament eficaç en un 
càncer de mama avançat
Dobla la supervivència sense progressió de la malaltia en les 
pacients || Investigació del Clínic, Vall d’Hebron i l’ICO

ciència innovació

acn
❘ barcelona ❘ Investigadors de 
l’Hospital Clínic-IDIBAPS, 
l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO) i del Vall d’Hebron Ins-
titut d’Oncologia (VHIO) han 
participat en un estudi inter-
nacional que demostra l’efi-
càcia d’un nou fàrmac per al 
càncer de mama metastàtic 
amb una baixa expressió de 
HER2, una proteïna de l’exte-
rior de les cèl·lules tumorals. 
Amb una combinació d’una 
teràpia dirigida amb quimio-
teràpia (trastuzumab deruxte-
can), el tractament augmenta la 

supervivència lliure de malal-
tia i la supervivència mitjana. 
En l’estudi han participat 557 
pacients, de les quals el 90% 
tenien un tumor amb RH po-
sitiu (té hormones que afavo-
reix el creixement tumoral) i 
un 10 per cent tenien un tumor 
amb RH negatiu (no tenen les 
esmentades hormones), i ha 
avaluat l’ús del d’aquest fàr-
mac davant del tractament en 
pacients amb càncer de mama 
baix en HER2 que havien rebut 
un o dos tractaments previs de 
quimioteràpia a més de tracta-
ment hormonal. 

La supervivència lliure de 
progressió va ser de prop de 
deu mesos quan es va utilitzar 
el trastuzumab deruxtecan, 
i de 5,1 mesos amb la quimi-
oteràpia habitual: la supervi-
vència mitjana va ser de 23,4 
mesos davant prop de disset 
mesos fent la mateixa compa-
rativa. D’aquesta manera, el 
tractament amb trastuzumab 
deruxtecan és “la primera te-
ràpia dirigida contra HER2 que 
demostra un benefici clínic sig-
nificatiu en pacients amb càn-
cer de mama”, el tumor més 
freqüent en dones a tot el món.

reialesa desfilada
efe

londres surt al carrer pel Jubileu de Platí d’Isabel II
❘ lonDres ❘ Una gran desfilada 
militar amb milers de volunta-
ris va tenir lloc ahir a Londres 
per la celebració dels 70 anys 
del regnat d’Isabel II d’Angla-

terra. Amb milers d’especta-
dors, la reina va culminar l’es-
deveniment amb una salutació 
des del palau de Buckingham 
amb els futurs monarques bri-

tànics: el príncep Carles i hereu 
de la corona, el duc de Cambri-
dge i el príncep Jordi, en una 
clara mostra de la continuïtat 
de la línia successòria.

música concert
magDalena altIsent

Imatge del concert d’ahir a l’auditori enric granados.

l’orquestra del gran teatre del 
liceu porta mahler a lleida
❘ lleIDa ❘ L’Auditori Enric Gra-
nados va acollir ahir un con-
cert de l’Orquestra Simfònica 
del Teatre del Liceu, que va 
interpretar La cinquena sim-
fonia de Mahler, una obra 
excepcional, de gran com-
plexitat i plena de contras-

tos, des de la simplificació 
del bellíssim Adagietto fins 
a la sumptuositat de l’últim 
moviment. És una composi-
ció lírica i propera al drama-
tisme. Luchino Visconti la va 
elegir com a banda sonora de 
Mort a Venècia (1971).

La senyora

Pepita Surroca Rosell
Viuda de Manel Camps Clemente.
Ha mort cristianament el dia 5 de juny del 2022 als 97 anys.
(E.P.D.)

Els seus fills, Manel i Cristina, Carme i José Ignacio, Dolors i Joan i Meritxell i 
Sergi, nets, besnetes i família tota.

La cerimònia religiosa se celebrarà en la intimitat familiar avui dilluns, a les 19.00 
hores, al cementiri de Vilanova de la Barca.

 Vilanova de la Barca, 6 de juny del 2022
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Poseu força i entusiasme en el que de-
cidiu fer a continuació. Generar impuls 

causarà una bona impressió en algú que està al 
corrent del que feu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Escolteu la raó. Establiu una estratègia 
abans d’iniciar un moviment. Conside-

reu les alternatives i les conseqüències i elabo-
rareu un pla que funcioni.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Esforceu-vos per fer-ho tan bé com pu-
gueu i guanyareu el respecte i l’avantat-

ge que necessiteu per tirar endavant. L’experiència 
i coneixements us ajudaran a resoldre dubtes.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Inicieu canvis que us facin sentir bé. Una 
presa de consciència emocional con-

duirà a converses i plans que donaran forma a la 
vostra vida en els anys que venen.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Espereu que algú faci canvis d’última 
hora que us pertorbin els plans o us 

portin per un camí equivocat al retenir una in-
formació necessària.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Fixeu la mirada en el que és essencial i 
seguiu endavant. Agafeu un camí ori-

ginal i deixeu que la imaginació us guiï. Les idees 
que se us ocorrin seran ben rebudes.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Accelereu el procés i poseu a descansar 
tot el que tingueu pendent. Preneu-vos 

la llibertat d’utilitzar el temps lliure per rela-
xar-vos i gaudir atenent les vostres necessitats.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
És possible que no estigueu d’acord 
amb tot el que sentiu, però una actitud 

positiva us ajudarà a utilitzar la informació que 
rebeu de manera beneficiosa.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Confieu però aneu amb compte, verifi-
queu-ho tot i accepteu fer el que s’ajusti 

al vostre horari. El temps dedicat a arreglar el 
vostre espai us aixecarà l’ànim.

CAPRICORN2 2-XII / 19-I.
Si adopteu un enfocament minimalista 
del que feu i com ho feu, us assegurareu 

de mantenir-vos a dins del pressupost. No deixeu 
que ningú s’aprofiti de les vostres habilitats.

AQUARI 20-I / 18-II.
Si deixeu que algú us involucri en una 
discussió que no esteu preparats per 

tenir, les emocions escalaran ràpidament i cau-
saran problemes entre vosaltres i un amic.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Si deixeu que la ment divagui, elabora-
reu un pla que us ajudarà a tirar enda-

vant. Reorganitzeu el temps per poder realitzar 
el que us importa. Utilitzeu l’enginy.

Masterclass de ioga i art solidari a la 
Seu Vella de la mà del grup Royal
Més d’una trentena de lleidatans van participar dissabte 
a la Seu Vella en una experiència artística i solidària or-
ganitzada pel grup Royal. Hi va haver una masterclass 
de ioga i una exposició d’art solidària.

ROYAL HEALTH & FITNESS CLUBS

SSTT DRETS SOCIALS

Entreguen medalles a veïns centenaris  
de la Pobla de Segur i de la Fuliola
El director de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, va 
entregar el cap de setmana sengles medalles centenàries 
a M. Socorro Viñas Román, veïna de la Pobla de Segur, i 
a Francisco Ricart Grañó, de la Fuliola.

Quinze anys de festa a la fortificació 
ilergeta dels Vilars d’Arbeca
L’associació Amics dels Vilars d’Arbeca va celebrar ahir 
els quinze anys d’existència amb la festa anual a la forti-
ficació ilergeta. Hi van participar més de 250 persones, 
segons els organitzadors, informa Albert González.

ALBERT GONzáLEz

Rialp reviu el seu  
passat amb la Fira  
d’Oficis i Menestrals
El municipi de Rialp, al Pallars So-
birà, va reviure ahir el seu passat 
amb la Fira d’Oficis i Menestrals, 
a fi de posar en relleu l’activitat 
ramadera i l’artesania als pobles 
del Pirineu, pilars de la seua eco-
nomia durant molts segles. Desenes 
d’artesans basats en la tradició dels 
oficis van mostrar les seues habi-
litats al llarg del dia en diferents 
ubicacions del poble.

EDGAR ALDANA

El Marrameu abaixa el teló ampliant 
l’aforament per l’èxit de públic
El festival d’arts escèniques 
Marrameu de Torrelameu va 
abaixar ahir el teló amb èxit to-
tal d’assistència, després d’un 
cap de setmana ple de teatre, 
dansa, circ i titelles. En total, el 
públic ha pogut gaudir de fins 
a setze espectacles de disset 
companyies procedents de tot 
el territori català. 

S’ha de destacar que, després 
d’esgotar-se les entrades per a 
molts dels espectacles, des de 
l’organització van decidir am-
pliar els aforaments de les obres, 
a fi que tots els nens poguessin 
gaudir de l’esdeveniment i que 
tinguin ganes de més Marrameu 
l’any que ve. 

L’alcalde del municipi, Carles 

Comes, va explicar que “és un 
festival per als més petits a fi 
que s’ho passin bé, i el fet que 
hagi transcorregut sense cap ti-
pus d’incident és d’agrair”. 

Entre els espectacles més des-
tacats ahir, El fons del mar, de 
4Contes; M’expliques un con-
te?, de l’Aula de Teatre o The 
postcard de Txema.

MAGDALENA ALTISENT

Un grup de nens durant l’espectacle ‘el fons del mar’, de les lleidatanes 4Contes.

17033

cfarre
Resaltado


	S202206061
	1654582629CATALA


