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Excursionistes ferits 
a Mont-rebei i Lles 
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I Un he
licòpter dels Bombers amb 
els GRAE va rescatar ahir 
al migdia una excursionis
ta ferida en Mont-rebei, a 
Sant Esteve de la Sarga. Els 
Bombers van ser alertats a 
les 13.05 hores. La senderista 
ferida, una veïna d'Agramunt 
de 43 anys, es va torçar un 
turmell i va ser evacuada en 
helicòpter a l'hospital del Pa
llars, a Tremp. D'altra banda, 
a la tarda, van rescatar un ex
cursionista que es va fer mal 
en un peu a Lles de Cerda
nya, a la zona de la Font del 
Mosquit. Va ser a les 17.10 
hores i el van evacuar a la 
Seu d'Urgell. Els Bombers 
han efectuat una trentena de 
rescats per Setmana Santa a 
Catalunya. 

Foc de xemeneia en una 
casa de Montferrer 
I MONTFERRER I Els Bombers van 
sufocar diumenge a la nit uh 
foc de xemeneia en una casa 
de Montferrer i Castellbò, a 
l'Alt Urgell. Van ser alertats 
a les 21.10 hores. 

Més declaracions pel 
geriàtric de Tremp 
I TREMP I El jutjat d'Instrucció 
1 de Tremp té previst acollir 
aquest matí noves declara
cions de treballadors de Ja 
residència Fiella de Tremp 
pel brot de Covid en el qual 
van morir seixanta-quatre 
residents. Els primers emple
ats que van declarar van afir
mar que només tenien una 
mascareta a la setmana i que 
no comptaven amb equips de 
protecció. 
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Roben l'autocaravana a una atleta 
d'Agramunt mentre s'entrenava 
La corredora de muntanya Sílvia Puigarnau la va aparcar divendres en una àrea de 
Sitges li Du a una ici, un ord · nador, i mes material i demana ajuda a es xarxes 

A.GUERRERO 
I AGRAMUNT I La corredora de 
muntanya d'Agramunt i direc
tora d'INEF de la Seu d'Urgell, 
Sílvia Puigarnau, està vivint un 
mals o~ des de divendres passat 
al migdia, quan uns lladres li 
van robar l'autocaravana que 
havia aparcat en una àrea ha
bilitada per a aquest tipus de 
vehicles a Sitges per poder en
trenar-se juntament amb un 
company. "Vaig tancar amb clau 
i me'n vaig anar a entrenar-me. 
Quan vaig tornar, l'havien ro
bat. No m'ho podia creure", va 
explicar ahir Puigarnau a aquest 
diari. A l'interior del vehicle, 
que utilitza amb la seua parella 

BICII ORDINADOR 

La directora d'INEF a 
la Seu portava al vehicle 
una bici, un ordinador 
i la documentació 

i també atleta Eduard Hermín
dez per anar a competicions, hi 
havia una bici, un ordinador, 
documentació personal i més 
material. 

La lleidatana va denunciar 
el robatori el mateix divendres 
davant dels Mossos d'Esquadra 
i també ha fet una crida a través 
del seu perfil a Instagram, on 
compta amb 10.600 seguidors 

Imatge de l'autocaravana, una Carado T132 amb matrícula 6665-JVL. 

i explica els seus reptes espor
tius, per demanar coHaboració 
ciutadana. "També estem tru
cant a totes les policies locals 
de la zona perquè ens ajudin. 
Ens han comentat que fins demà 
[per avui] no es podran revisar 
càmeres de seguretat de la zo
na", va explicar. 

L'autocaravana és una Ca
rado T132 de color blanc amb 

matrícula 6665-JVL. "No és 
tan sols el valor econòmic del 
vehicle i tot el material, és que 
hi tenia tota la documentació i 
la major part del meu treball a 
l'ordinador". 

En el seu compte d'Instagram, 
l'esportista lleidatana va fer diu
menge la següent reflexió: "El 
món m'ha decebut. No sabia que 
hi podia haver gent tan dolenta. 

Tanmateix, hem sentit el suport 
d'amics i bona gent que ni conei
xem ajudant-nos amb la difusió 
del robatori." 

D'aquesta forma, les perso
nes que tinguin alguna pista o 
sospites d'on pot estar el vehicle 
poden posar-se en contacte amb 
Puigarnau o la seua parella tru
cant als números 626505331 o 
639987220. 

TRANSIT OPERACIÓ TORNADA 

Cotxes ahir a la tarda a I'N-240 en direcció a Lleida. 

Cinc quilòmetres de cues 
a l'autovia a l'Urgell 
REDACCIÓ 
I TÀRREGA I L'autovia A-2 al seu pas 
per l'Urgell va registrar ahir a 
la tarda fins a cinc qúilòmetres 
de retencions en la que va ser 
l'afectació més destacada a les 

carreteres de Lleida de l'opera
ció tornada de Setmana Santa. 
Concretament, el tram on hi va 
haver les retencions més impor
tants va ser entre Bellpuig i An
glesola en direcció a Barcelona, 

Imatge ahir de l'autovia A-2 al seu pas per Tàrrega. 

segons va informar el Servei 
Català de Trànsit. També hi va 
haver un gran volum de trànsit 
en altres vies com l'N-145, la 
C-14 o l'N-260 al seu pas per 
l'Alt Urgell, i també a l'N-240 

i l'N-230. Més de mig milió de 
vehicles van tornar entre diu
menge a la tarda i ahir a la nit a 
l'àrea metropolitana de Barcelo
na. Quant al balanç de víctimes 
de la Setmana Santa a Ponent, 

només cal lamentar l'accident 
mortal de divendres passat a la 
C-26 a Balaguer. Un conductor 
de 86 anys de la capital de la 
Noguera va morir arran d 'una 
col·lisió frontal. 
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VOLEIBOL PRIMERA NACIONAL 

La plantilla del Rodi Balàfia Vòlei, amb el tècnic Carlos Oca, a la dreta, ahir a la pista del pavelló Juanjo Garra. 

El Balàfia, a buscar l'ascens 
Dijous viatja a Marbella amb l'objectiu de pujar a la Superlliga 2, avantsala de 
l'elit li h ecn e, Carlos Oca, considera clau el debut amb el Jovellanos 
JOS~ CARLOS MONGE 
1 LLEIDA I "Aquesta temporada 
vam fer la plantilla pensant en 
l'ascens", explicava ahir Vanesa 
Ortega, presidenta del Balàfia 
Vòlei, equip que, en la seua se
tena campanya a la Primera 
Nacional, afronta per primera 
vegada el play-off d'ascens a 
la Superlliga 2, l'avantsala de 
l'elit. L'equip parteix dijous cap 
a Marbella, escenari de la com-

petició, i divendres afrontarà 
dos partits, a les 12.00 contra el 
Jovellanos de Gijón i a les 19.00 
contra el Marbella, amfitrió i 
gran favorit. 

En aquesta fase, a la qual 
aspirava Lleida, participen sis 
equips, dividits en dos grups 
de tres. Els dos primers de ca
da grup passen a les semifinals 
de dissabte i els dos finalistes 
ascendeixen. Per això el tècnic, 

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Artadi veu Catalunya 
capaç d'organitzar 
els Jocs sense Aragó 
AGÈNCIES 
I BARCELONA I La vicepresidenta de 
JxCat i alcaldable a Barcelona, 
Eisa Artadi, assegura en decla
racions a Efe que "Catalunya 
té capacitat per presentar una 
candidatura pròpia del Pirineu 
català", sense necessitat de con
tinuar esperant que Aragq s'afe
geixi al projecte. 

té el Pirineu català per acollir 
uns Jocs d'Hivern és una rea
litat" i un "fet objectiu". Igual
ment va avalar la convocatòria 
impulsada pel Govern d'una 
doble consulta. 

Carlos Oca, donava una gran 
impòrtància al de,but contra 
l'equip asturià. "Es el partit 
clau, perquè és el que et col·lo
ca en el nivell de la competició i 
perquè en cas de victòria pràcti
cament estem a les semifinals", 
explicava. 

A l'altre grup estan CV Mun
det de Barcelona, Valladolid i 
V-alència i Oca creu que "Mar
bella és el gran favorit, perquè 

juga a casa, té molt bon equip, 
amb juvenils de nivell de selec
ció espanyola i la resta estem 
més igualats". En cas de com
plir l'objectiu de la temporada i 
aconseguir l'ascens, la presiden
ta, Vanesa Ortega, explica que 
"haurem de doblar el pressu
post", que passaria d'una mica 
més de25.000 euros-a 50.000 i 
lamenta que "la Diputació ens 
deu dos subvencions". 

ATLETISME MARATÓ DE BOSTON 
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FUTBOL 

Els incidents 
d'El Molinón, a 
Antiviolència 
I GIJÓN I La Prefectura Superior 
de Policia d'Astúries remetrà 
a la Comissió Estatal contra 
la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància 
en l'esport tots els enregis
traments i manifestacions de 
les persones implicades en els 
incidents del derbi del cap de 
setmana passat entre l'Spor
ting i l'Oviedo a El Molinón. 
Els agents van realitzar un 
exhaustiu informe que ütclou 
enregistraments, imatges 
descriptives dels incidents i 
manifestacions que enviaran 
a Ja comissió per determinar 
sancions. 

FUTBOL 

El Betis posarà 
una pantalla 
per a la final 
I SEVILLA I El Betis instaHarà 
una pantalla gegant a la gra
da de Gol Sud del Benito Vi
llamarín perquè els seus socis 
i aficionats que no tindran 
accés a l'Estadi de La Car
tuja, a Sevilla, puguin veu
re dissabte (22.00 hores) a 
l'estadi verd-i-blanc la final 
de la Copa que els enfronta
rà al València. Els socis del 
club tindran preferència per 
adquirir les localitats, d'un 
preu simbòlic de dos_ euros, 
i tota la recaptació es desti
narà a les accions de l'Unicef 
a Ucraïna. 

Artadi va afegir que Catalu
nya "tècnicament és capaç de 
fer" una candidatura integral 
per acollir els Jocs Olímpics 
d'Hivern el2030, "excepte per 
a aquelles proves que ja es va 
acordar des d'un principi que es 
podrien fer a França, a Suïssa o 
fins i tot a Sarajevo". 

Per la seua part, l'alcalde de 
Saragossa, Jorge Azcón, va dir 
ahir que estan "extraordinàri
ament preocupats" pels dubtes 
pel que fa al nom i la celebració 
de les cerimònies de la candi
datura conjunta, després de les 
declaracions de la coordinadora 
nomenada per la Generalitat, 
Mònica Bosch. "Per a Saragos
sa, ni una cerimònia d'inaugura
ció o de clausura no es negocia, 
ni tampoc el nom de la candida
tura, en la qual hi ha d'haver el 
nom de la nostra ciutat, exac
tament en peu d'igualtat amb 
el de Barcelona". 

Chebet i Jepchirchir, doblet kenià a la Marató de Boston 

"La candidatura és princi
palment catalana", va remarcar 
Artadi, que considera que "la 
infraestructura i la capacitat que 

I BOSTON I Els kenians Eva ns 
Chebet, al davant dels seus 
compatriotes Lawrence Che
prono i Benson Kipruto, en ca
tegoria masculina, i lacampio-

na olímpica Peres Jepchirchir, 
en la femenina, van firmar ahir 
un nou doblet per a Kènia i van 
conquerir l'edició número 126 
de la Marató de Boston, la pro-

va anual més antiga del món en 
aquesta disciplina i que torna
va a les seues dates habituals 
després de les alteracions de la 
pandèmia. 
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