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Aval del Parlament a la consulta
dels Jocs Olímpics, en la qual
només votaran l'Alt Pirineu i Aran

DIJOUS 24
DE MARÇ DEL 2022

La festa major de Lle1da torna sense
restriccions del 6 a 1'11 de maig i amb els
Camps Elisis com a escenari central

La construcció a Lleida
també preveu atu~ar obres
arran de l'escalada de costos

Po í li Adverteix que la pujada de preus de matèries primeres per la guerra
repercutirà en el consumidor, i l'aturada del transport s'estén
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Vuit municipis
de les Garrigues
s'uneixen per
revertiria
despoblació
Mancomunitat per
fixar els joves

Els ajuntaments de Bellaguarda, Bovera, el Cogul, la Granadella, Granyena, Juncosa, el
Soleràs i els Torms han constituït una comunitat amb la finalitat de revertir la despoblació
en aquests pobles. Aquesta iniciativa pretén crear sinergies
que puguin incentivar els joves
a quedar-se.
COMARQUES I 16

Una ucraïnesa que va
aconseguir fugir de la
guerra mor en una
gasolinera de Tàrrega
Va poder fugir de la guerra, però
va morir lluny de la seua llar a
Tàrrega. Es tracta d'una ucraïnesa
de 64 anys, M. V., que es va desplomar al sortir d'una furgoneta.
COMARQUES I 1 1
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La regidora del PP
Marisa Xandri deixa
l'ajuntament
LLEIDA IS
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JUSTICIA -

Jorge Luda Morlans, nou
fiscal en cap de Lleida
en substitució de Boné
COMARQUES I 14

LLEIDA I S

CLIN ICA C HE L A I M PLANTO LO GlA

DENTS
FIXES EN
[ 1a Visita i Estudi GRATIS

Poca vaga però unànime defensa del català
LLEIDA I?

LLEIDA
973 28 99 99

BALAGUER
973 28 33 33

MOLLERUSSA

ALMACELLES

973 64 33 33

973 98 81 77

l'

¡I

li

.,l'

I

I

28 I ESPORTS

SEGRE
Dijous, 24 de març del 2022

CICLISME VOLTA A CATALUNYA

FUTBOL

O'Connor, vestit de lí er
abans d'entrar a Lleida·

El Chelsea podrà
vendre entrades
davant del Madrid
I LONDRESI El Chelsea podrà

Es el tercer australià que guanya en aquesta edició a l'imposar-se a la Molina
/

AGÈNCIES

Ben O'Connor es va imposar en
solitari en la primera etapa de
muntanya de la Volta a Catalunya, amb final al port de primera categoria de la Molina, i es va
convertir en el nou líder abans
d'afrontar l'etapa reina d'avui
en territon lleidatà.
O'Connor, de 26 anys i que
es converteix en el tercer ciclista australià a vèncer en les tres
primeres etapes, després dels
triomfs de Michael Matthews i
Kaden Graves, tots dos del Time BikeExchange, va treure sis
segons al barceloní Juan Ayuso
(UAE Team Emirates) i al colombià Naira Quintana (Team
Arkea), segon i tercer classificats, respectivament.
Un altre colombià, Sergio Higmta (Bora-Hansgregohe), va
arribar en quarta posició en una
etapa que no va marcar gaires
diferències entre els favorits per
a la general. Darrere d'O'Connor va arribar un grup de fins
a quaranta corredors en el qual
hi havia favorits com el murcià
Alejandro Valverde (Movistar),
l'equatorià Richard Carapaz
(INEOS) i el colombià Esteban
Chaves (EF Education-Easy
Post). L'australià li treu a la general10 segons a Ayuso, 12 a
Quintana i 16 a Higuita.
Finalment, ni la pluja ni la
neu no van fer acte de presència en una etapa que va viure
l'escapada d'un grup format
pels espanyols Ander Okamika
(Burgos-BH) i Mikel Bizkarra
(Euskaltel Euskadi), el danès
Casper Pedersen (Team DSM)
i l'italià Simone Petilli (Wanty),
que van arribar a aconseguir
més de vuit minuts d'avantatge,
però que no va fructificar.
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• La general queda oberta per
a l'etapa reina d'avui entre la
Seu d'Urgell i el port de primera categoria de Boí Taüll, una
pujada desconeguda per als

Mala arrancada
d'Espanya cap a
I'Eurocopa sub-19

1601 h 1621 h

I

vendre entrades per als partits com a local després que
el govern del Regne Unit
modifiqués ahir la llicència
especial del club, afirmant
que la recaptació anirà destinada a la Premier League
i a finalitats benèfiques. El
club del magnat rus Roman
Abramovich estava sancionat pel Govern com a part de
la seua resposta a la invasió
russa d'Ucraïna.
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I LA NUCIAI La selecció espanyo-
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favorits, ja que la prova no hi
arriba des de f~ vint anys. L'última vegada va ser una cronoescalada en la qual va guanyar
Aitor Garmendia.
CLASSIFICACIONS

la sub-19 va empatar amb la
d'Àustria (2-2) en el seu primer partit classificatori per a
l'Eurocopa que es disputarà
a Eslovàquia del18 de juny a
1'1 de juliol. L'equip de Santi
Denia, que es va avançar 20 amb gols d'Artera i Illias,
s'haurà de jugar la classificació dimarts vinent contra de
Dinamarca.
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O'Connor va guanyar en la primera etapa de muntanya de la Volta.
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MOTOCICUSME

Estimen que
Marquez estarà
dos mesos de baixa
1 MADRID I Javier Coloma, especialista en oftalmologia i
cirurgia d'òrbita a la Clínica
Baviera i l'Hospital HM La
Esperanza, es va mostrar optimista amb la diplopia que
té Marc Marquez. "L'ha superat dos vegades i el tractament és conservador", va dir
a El_Larguero, estimant una
baixa d'"un parell de mesos"
per al lleidatà.

FUTBOL INCLUSIU

RUGBI

At. Lleida i Fundació Àlex
exposen el seu projede

Detenen l'ultra
sospitós de matar
Aramburu

REDACCIÓ

1 LLEIDA I El president

de la Fundació Àlex, Gabriel Masfurroll,
i Agustí Solé, directiu del Club
Atlètic Lleida, van presentar
ahir a l'alcalde Miquel Pueyo
i a la quarta tinenta d'alcalde,
Montse Pifarré, el projecte de
futbol inclusiu que impulsen
conjuntament, per crear un
equip Genuine format per jugadors i jugadores amb discapacitat inteHectual, com a via per
promoure el seu benestar físic

I

i emocional a través de l'esport
i també la normalització de la
discapacitat.
El projecte, que també compta amb el suport de la Clínica
MiNovaaliança, es presentarà
públicament en una gala benèfica que tindrà lloc el proper 22
d'abril a les Caves de Raimat
i que inclourà també sortejos
d'experiències, subhasta d'obres
d'art i actuacions per recaptar
fons per a aquesta iniciativa
inclusiva.

El principal sospitós de
l'assassinat de l'exinternacional argentí de rugbi Federico
Martín Aramburu, la matinada de dissabte passat a París,
va ser arrestat dimarts a Hongria, va indicar ahir la Fiscalia
de París. Es tracta de Loïk Le
Priol, un militant d'extrema
dreta amb qui Aramburu va
mantenir una disputa en un
bar després de la qual es va
produir un tiroteig que va
acabar amb la vida de l'exjugador, de 42 anys.
1PARfs¡

Una imatge de Ja reunió d'ahir amb l'alcalde de Lleida.
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Aval a la consulta dels Jocs
sense aclarir qui votarà
OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030

NATACIÓ

Veten Rússia
i Bielorússia
als Mundials
I MADRID I La Federació Inter-

nacional de Natació va anunciar ahir la prohibició a Rússia i Bielorússia de participar
en les seues competicions,
entre les quals el Mundial de
Budapest, i retira a la russa
Kazan l'organització dels
Mundials de piscina curta i
obre un expedient al nadador
Evgeny Rylov pel seu suport
públic a la guerra.

MOTOCICLISME

Sepang seguirà al
Mundial de MotoGP
finsal2024
I MADRID I El circmt de Sepang

i Dorna Sports, empresa organitzadora del mundial de
MotoGP, han confirmat que
el circuit malai es mantindrà
al calendari del Campionat
del Món FIM de MotoGP
fins com a mínim el 2024,
i està en converses per ampliar l'acord uns anys més,
fins al2026. En aquest sentit, Sepang figura al calendari des de l'any 1999.

Aragonès afirma que el Solsonès, Ripollès i Berguedà no hi participaran
AGÈNCIES
I BARCELONA I El Parlament va

aprovar ahir la modificació de
la llei de consultes no referendàries del 2014 perquè els ciutadans decideixin si validen o
no que Catalunya -amb Aragó- presenti candidatura per
acollir els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. No hi va haver
cap sorpresa i la norma va quedar validada amb els vots dels
dos partits de l'executiu, ERC i
Junts, amb el suport decisiu de
la CUP, mentre que els comuns,
PSC, PP i Vox van votar en contra de la consulta.
Malgrat que s'aplana el camí per portar a terme la consulta popular, continua sense
haver-hi acord en qui hi podrà
participar. ERC considera que
s'ha de mantenir la idea inicial
anunciada el dia 22 de gener i
és que votin les sis comarques
de la vegueria de l'Alt Pirineu
i Aran (Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Ur-

El Parlament va aprovar ahir la modificació del decret.

geli, Cerdanya i Val d'Aran). En
total, setanta-set municipis i un
cens de prop de 63.000 persones. Tanmateix, Junts, la CUP i
els Comuns volen que també hi
votin el Solsonès, el Berguedà i
el Ripollès.

El president de la Generalitat,
Pere Aragonès, es va reafirmar
ahir en el fet que la consulta se
cenyeixi a la vegueria de l'Alt
Pirineu i Aran.
"Seguint el mandat del Parlament, hi haurà una consul-

ta. La proposta del Govern és
que seran les sis comarques
que formen la vegueria de l'Alt
Pirineu i Aran", va assenyalar
Aragonès, que va explicar que
el Govern "està en converses
per veure quin és el paper de
les altres tres comarques en el
procés participatiu".
Per la seua banda, Mònica
Bosch, la nova coordinadora
de la candidatura, creu que és
el millor moment per demanar
uns Jocs. "Tenim a favor que el
Pirineu mai ha organitzat uns
Jocs, tenim una ciutat amb el
prestigi mundial de Barcelona
i les federacions internacionals
que estan encantades i que ho
veuen amb bons ulls, igual que
el COI. No podem çleixar perdre
aquest moment. Es una oportunitat única i irrepetible", va
indicar l'exesquiadora internacional. La candidatura Pirineus
Barcelona, si finalment és aprovada, tindria com a principal
rival Sapporo.

ESQUÍ FONS

Lleida conquereix 36 medalles al
Campionat d'Espanya de Belagua
REDACCIÓ

I LLEIDA I La representació lleida-

Els lleidatans Pueyo, Colell i Vilaró, al podi de l'esprint.
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COVIRAN GRANADA

Des del Pavelló Espai Fruita - Barris Nord

DIVENDRES, 25 DE MARÇ
21.00 H
Amb la locució d'Aleix Bergés Màsip

tana va aconseguir un total de
36 medalles (12 d'or, 10 de plata
i 14 de bronze) als Campionats
d'Espanya d'esquí de fons que
es van disputar aquest cap de
setmana passat a l'estació aragonesa de Larra-Belagua.
L'aranesa María Iglesias, de
l'ANEC, va ser una de les grans
triomfadores a l'aconseguir un

doblet d'or a la categoria absoluta, després de guanyar tant
la disciplina lliure, al davant de
Marta Moreno (CAEI), com la
clàssica, en què Marta Cester
(CAEI) es va penjar el bronze.
Les dos aranes~s del CAEI es
van refer i van conquerir el títol
en la disciplina d'esprint, en la
qual Aida Vallés i Martina Miquel, del CENA, van ser bronze.
Jaume Pueyo, olímpic a Pequín,

va ser bronze en clàssic i plata
a l'esprint.
També van conquerir la medalla d'or les esquiadores de base Martina Sellés, aquesta per
partida triple al guanyar les tres
disciplines, Ona Bosch, Jafre
Puig i Joana Puig, tots ells de
la CE Bellver de Cerdanya, a
més d~ Malika Sanchez i Martina Torres, del CAEI, que van
guanyar l'esprint.
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