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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

Espanya s'enfronta a 
Brasil en futbol femení 
I ALACANT I La selecció espa
nyola femenina de futbol 
s'enfrontarà avui a l'Estadi 
Rico Pérez d'Alacant (20.00 
hores/Teledeporte) a un altre 
rival d'entitat com el Brasil, 
amb què voldrà allargar la 
seua ratxa de 19 partits in
victa i també batre el seu 
propi rècord d'espectadors 
aprofitant l'impuls generat 
pel succeït la setmana pas
sada al Camp Nou. 

Informes previs avalen 
la viabilitat dels JJOO 
Sense Aragó, estimaven 1.500 milions d'ingressos i 1.300 de despeses 

Vettel inicia el Mundial 
en la tercera carrera 
I BERLiN I L'alemany Sebastian 
Vettel (Aston Martin), quà
druple campió del móh de 
Fórmula 1 (2010-13, anib 
Red Bull), que es va perdre 
les dos primeres carreres del 
Mundial a causa dels seus po
sitius per Covid-19 i que tor
narà a la competició aquest 
cap de setmana, al Gran Pre
mi d'Austràlia, va declarar 
que per a ell aquesta circums
tància "és com arribar tard 
a l'escola" . . 

Koeman tornarà a 
entrenar Països Baixos 

AGÈNCIES 
I BARCELONA I El Govern va pu
blicar ahir els setze informes 
prospectius i el Document tèc
nic del projecte de candidatura 
per als Jocs Olímpics d'Hivern 
del2030, en virtut de la Llei de 
Transparència, ja que els havien 
demanat els grups parlamenta
ris. Els estudis informen sobre 
els possibles espats per a les pro
ves, tant al Pirineu com a Barce
lona, i s'encarreguen documents 
econòmics que mostren unes 
despeses previsibles de 1.391 
milions d'euros I uns ingressos 
de 1.504 milions. 

I AMSTERDAM I L'extècnic ne
erlandès del FC Barcelona 
Ronald Koeman tornarà a 
agafar les regnes de la selec
ció del seu país després de la 
disputa del Mundial de Qatar 
de finals d'aquest any, quan 
ocuparà el lloc que deixi 
Louis van Gaal-que va re
velar que té càncer- a partir 
de 1'1 de gener del 2023. 

Són documents elaborats per 
l'oficina tècnica dels Jocs Olím
pics -dependent de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
(FGC)- entre els anys 2018 i 
2021, i analitzen les possibilitats 
que Catalunya pugui organitzar 
l'esdeveniment. En una troba
da amb la premsa, la secretària 
general de la Presidència, Nú
ria Cuenca, i el cap de l'oficina 
tècnica dels Jocs quan es van 
realitzar els informes, el lleida
tà Ricard Font, han insistit que 
"no és un document de candi
datura", sinó estudis previs per 
facilitar la presa de decisions. 
Per aquest motiu, els informes 
no tenen en compte una possi
ble candidatura conjunta amb 
Aragó, ja que en aquell moment 
no existia la possibilitat i l'ob
jectiu era conèixer les capacitats 
de Catalunya. Inclouen estudis 
sobre la possible ubicació de les 
viles olímpiques a Barcelona [a 
la Marina del Prat Vermell] i a 
Puigcerdà [Girona] i Na ut Aran 
i Vielha [Lleida]. 

Vielha, a la imatge, es contemplava als informes previs com a seu d'una vila olímpica. 

Rècord mundial de 
natació amb 42 anys 
1 RIO DE JANEIRO I El nadador 
brasiler Nicholas Santos va 
tornar a deixar clar que té 
el secret de l'eterna joventut 
després de firmar ahir als 
seus 42 anys la millor marca 
mundial de l'any en els 50 
papallona, amb un temps de 
22.73 segons, durant la dis
puta dels campionats del seu 
país. Santos va ser al desem
bre campió de món. 

Els informes ja mostren la 
falta d'infraestructures per a 
les proves de salt i de circuit de 
gel, així com les dificultats per 

HOQUEI OK LLIGA FEMENINA 

tenir el circuit d'esquí de fons 
en les condicions requerides pel 
Comitè Olímpic Internacional 
(COI). Font va subratllar que 
"la gent que ha fet aquest estudi 
no ha cobrat" i que el cost total 
ha estat de 475.000 euros entre 
informes, assistència tècnica i 
altres conceptes, finançats al 
50% per FGC, i Presidència. 

Informes "antics" 
D'altra banda, la plataforma 

Stop Jocs Olímpics va denunci
ar a través d'un comunicat que 
els informes "són antiCs" i va 
reclamar que es publiqui tota la 
informació de l'actual proposta 
olímpica. 

El Vila-sana busca ampliar el seu 
avantatge de líder amb el Manlleu 
El tècnic Lluís Rodero assegura que jugaran "sense cap pressió" 

X.M.R. 
I LLEIDA I El Vila-sana, líder de 
l'OK Lliga Femenina, rep avui 
(21.00) el seu més immediat 
perseguidor, el Manlleu, amb 
l'objectiu d'ampliar el seu avan
tatge, que actualment és de qua
tre punts. L'equip de Lluís Rode
ro, amb 55 punts, afronta amb 
confiança però amb respecte 
un duel molt important contra 

unrival que ja compta en el seu 
palmarès amb un títol d'OK Lli
ga (2019-20) i dos Copes de la 
Reina (2015 i 2021). 

Per aquest motiu el tècnic 
lleidatà assegura que "jugarem 
sense cap tipus de pressió. Elles 
porten anys a dalt i nosaltres 
estem creixent. La pressió eiJ.S 
podria resultar perjudicial. Es 
un partit important i amb un 

rival directe, però no deixen de 
ser tres punts com en qualsevol 
altre matx. Jugarem sense por 
i a totes". El Vila-sana compta 
amb totes les jugadores dispo
nibles a excepció de la baixa ja 
coneguda de l'argentina Julieta 
Fernandez, que va prioritzar 
acabar els estudis. "No afecta
rà el nostre plantejament. Hem 
jugat pràcticament tota la tem-

Carrizosa critica que la consulta 
es faci només a l'Alt Pirineu i Aran 
• El dirigent de Cs a Ca
talunya, Carlos Carrizosa, 
va acusar el president Pere 
Aragonès de posar en risc 
la candidatura dels Jocs i de 
"tenir por" a un èxit com el 
de Barcelona 92 al no voler, 
segons el seu parer, pactar 
una candidatura conjunta i 
en peu d'igualtat amb Aragó. 
A més, Carrizosa va criticar 
que se sotmeti a consulta la 
decisió sobre la celebració 
dels Jocs "a sis comarques 

Lluís Rode ro. 

porada amb les jugadores que 
hi ha perquè la Julieta només va 
poder ser-hi en sis o set partits", 
va dir Rodero. 

El factor mental serà molt im-

que tenen la mateixa pobla
ció que Castelldefels". 

"Pot tenir una mica de res
pecte per als ciutadans del 
Pirineu? Què passa si són 
tants habitants com Castell
defels? No poden tenir opi
nió i manifestar-la sobre la 
conveniència d'un projecte 
que tindrà impacte sobre el 
seu territori? O és que perquè 
són pocs no els hem de tenir 
en compte?", li va inquirir 
Aragonès. 

portant per afrontar el partit, 
segons el tècnic del Vila-sana. 
"Hem de jugar amb tranquil· li
tat. Elles vindran molt motiva
des perquè s'enfronten al líder. 
Ja ens van guanyar a la seua pis
ta i vindran amb moltes ganes, 
però hem intentat aprendre dels 
errors que vam cometre allà i 
hem millorat", va assegurar 
Rodero. 

Un altre factor que s'ha de 
tenir en compte serà el suport 
de l'afició del Vila-sana, que sol 
omplir sempre el pavelló mu
nicipal. "No tinc dubtes que la 
nostra afició ens animarà molt. 
Sortirem a competir i perquè 
gaudeixi. Jugarem amb les nos
tres armes i sabem el que cal 
fer", va concloure. 
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ACTIVITATS SALUT 

La caminada de 300 escolars va acabar a la plaça de les Magnòlies. Infermeres durant una activitat dirigida a Cappont. 

Contra el sedentarisme 
Centenars de lleidatans es van sumar a la celebració del Dia Mundial de 
l'Activitat Física li Caminades, zumba, Ioga 1 JOCS, en re altres activitats 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I Caminades, classes 
d'exercicis dirigits, jocs a l'ai
re lliure, ioga, zumba, bicicle
tades o tornejos de pàdel van 
ser algunes de les activitats or
ganitzades ahir dimecres per 
professionals de l'Atenció Pri
mària de Lleida i del Pirineu, 
juntament amb altres entitats 
i associacions esportives, per 
celebrar el Dia Mundial de l'Ac
tivitat Física. 

Dins de la campanya Mou la 
vzda, amb la qual el Govern vol 
msistir en la necessitat que les 
persones es mantinguin acti
ves i que disminueixin el temps 
destinat a realitzar activitats 
sedentàries, una de les activi
tats més freqüentades d'ahir va 
ser una caminada amb sortida 

FUTBOL SEGONA RFEF 

des del CAP Onze de Setembre 
de Lleida en què van participar 
més de tres-cents escolars. 

Així mateix, s'han organitzat 
caminades en diverses poblaci
ons de la província, mentre que 
a Ponts es va celebrar un joc de 
pistes al barri antic. Les pro
postes per fomentar l'exercici 
físic seguiran aquest cap de set
mana, amb l'organització d'una 
jornada d'activitats per part de 
diversos clubs esportius al parc 
de la Transsegre de Balaguer, 
o una caminada seguida d'una 
classe de zumba i una sessió de 
ioga a Alfarràs, entre altres ini
ciatives. Al Pirineu, localitats 
com Oliana, Tremp, el Pont de 
Suert o la Pobla de Segur també 
s'han afegit a la celebració amb 
variades activitats. 

El Lleida treballa a 
contrarellotge per 
inscriure els ucraïnesos 
El termini acaba avui i ahir ja es van entrenar 

X.M.R. per completar la convocatòria, 
de cara al partit de diumenge a 
Terrassa (18.00). 

Caminada a la Seu d'Urgell. 
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FUTBOL 

Expedient a 
Aspasperuna 
crítica arbitral 
I MADRID I El comitè de com
petició ha obert expedient 
extraordinari davant de la 
denúncia traslladada pel 
departament d'integritat de 
l'RFEF per les paraules de 
Iago Aspas al finalitzar el 
Celta-Reial Madrid, segons 
va avançar Mundo deporti
va. Aspas va dir que només 
faltava "que xiulessin un al
tre penal i el llancés Pablo 
Gonza.Iez Fuertes [l'àrbitre]". 
També va dir que l'últim dels 
tres penals assenyalats al Re
ial Madrid "no ha estat" i que 
el coHegiat semblava que vo
lia un triplet de Benzema. 

BASQUET 

El Barça rep 
avui el Maccabi 
per pur tràmit 
I BARCELONA I El Barça acaba 
avui a casa (20.00) la fase 
regular de l'Eurolliga davant 
d'un Maccabi Tel-Aviv, sisè, 
que busca escalar posicions 
de cara als play-offs, tràmit 
per a l'equip blaugrana, cam
pió fa diverses setmanes. Els 
de Sarunas Jasikevicius ju
guen la seua última jornada 
amb els deures fets des de 
fa dos jornades, de manera 
que podran dosificar, com 
ja va ocórrer en l'últim partit 
al caure (73-66) contra un 
Olympiacos que va prendre 
la segona plaça al Madrid. 

I LLEIDA I El Lleida treballa a con
trarellotge per poder tenir tota 
la documentació que perme
ti inscriure els dos futbolistes 
ucraïnesos que ahir ja es van 
exercitar amb la plantilla, tal 
corn estava previst. El termini 
excepcional que va donar la FI
FA acaba avui i, si no sorgeixen 
contratemps i poden ser inscrits, 
Ja estarien disponibles, almenys 

Danilo Gontxaruk i Denis 
Svitiukha no van ser ahir les 
úniques cares noves en l'entre
nament. També es va posar a 
les ordres de Gabriel davanter 
brasiler Thiago Araujo Duarte, 
Thiaguinho. Es tracta d'un da
vanter també jove com els dos 
ucraïnesos, de 20 anys, i molt 
potent. Va nàixer a la ciutat 
de Sao Luis, capital de l'estat 
de Maranhao al nord-est del 
Brasil, el19 de juliol del 2001. 
Procedeix del Pon te Preta de la 
ciutat de Campinas, on havia 
recalat fa uns mesos procedent 
de l'Associaçao Ferroviaria de 
Esportes, de la ciutat d'Arara-

Thiaguinho, primer per l'esquerra, i els dos ucraïnesos, dreta, ahir durant l'entrenament. 

BRASILER 

També es va unir a la 
plantilla Thiaguinho, encara 
que és difícil que debuti 
aquesta temporada 

quara. Els dos clubs són de l'es
tat de Sao Paulo. En el cas de 
Thiaguinho és difícil que pu
gui debutar aquesta temporada, 
malgrat que el club ho intenta
rà. Es una aposta de futur com 
la que va anunciar el president 
Luis Pereira quan diumenge va 

citar un jove talent nigerià que 
va dir estar avalat per Haruna 
Babangida, que es va formar al 
FC Barcelona. 

D'altra banda, ahir van com
parèixer davant dels mitjans el 
centrecampista Dani Toribio i 
el porter Adrià Callet, que po-

dria tenir la seua oportunitat 
de jugar contra el Terrassa. "La 
posició de porter és complicada 
i jo he estat preparant-me cada 
setmana per si tinc l'oportunitat 
de jugar", va dir sobre el seu 
possible debut el jove porter 
català. 
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La pàgina del Centre 
Excursionista de Lleida 

Esp is ober_ s 
SENDERISME 

El grup a la Serra de la Pessonada. 

El Bus del CEL 
L'únic requisit per participar-hi és estar federat o contractar 
una assegurança temporal només per al dia de la sortida 

JOAN RAMON AMORÓS 
Al Centre Excursionista de 
Lleida, els seus socis i sòcies 
realitzen infinitats d'activitats 
esportives i culturals. En l'àm
bit esportiu destacaríem com 
una de les activitats adreça
des a un públic més ampli l'ex
cursionisme no competitiu o 
senderisme, activitat que es fa 
per gaudir alhora de la pràctica 
de l'esport i dels indrets per on 
transcorre l'excursió. 

El Centre, per tal de facili
tar la iniciació a les diferents El grup a l'Ermita de Montalegre (Serra del Mont-roig). 
disciplines esportives que es 
poden fer en el medi natural i 
facilitar la incorporació a l'en
titat de nous practicants, orga
nitza cada primer dissabte de 
mes una sortida d'aquest tipus 
que anomenem El Bus del CEL. 
Es tracta d'una sortida col·lec
tiva de socis i oberta també a 
no socis, i l 'únic requisit per 
accedir-hi és estar federat o 
contractar una assegurança 
temporal per la sortida. 

Aquestes excursions estan 
pensades perquè les pugui fer 
tothom que té un mínim de 
preparació física per caminar 
i que vulgui gaudir dels espais 
naturals, alhora de conèixer 
també el territori en aspectes 
més culturals, com la seva his
tòria, població o economia. La 
durada d'aquestes sortides és 
d'entre S i 7 hores comptant 
les parades per visitar indrets, 
per fer descansos i els avitua-

Passant pels Escaligons (Serra de Pessonada). 

llaments per beure i menjar. 
La distància recorreguda és 
variable segons els indrets que 
visitem, però sempre es mou 
entre els 12 a 18 km. Els des
nivells (pujades) solen ser entre 
uns 500/750 metres positius. 
Es podrien qualificar de sor
tides de nivell fàcil o moderat. 

Amb les sortides d'El Bus 
del CEL hem visitat totes les 
comarques lleidatanes, però 

també d'altres parts de Cata
lunya i Aragó. Com que són 
sortides d'un dia, la limitació 
de les distàncies per la durada 
del viatge fa que no anem més 
lluny, ja que volem caminar i 
fer esport i no viatjar moltes 
hores en autobús. Hem pujat 
molts cops al Pirineu per fer 
rutes més còmodes als mesos 
de més calor i hem visitat altres 
indrets més planers durant la 

Web: www.cel.cat E-mail: cel@cel.cat Telèfon: 973 242329 

Acti 
13-04-2022. Camina dimecres. 
Riba-Roja d' Ebre. Sendera del 
meandre. 

09-03-2022. Curs d'iniciació d'es
calada indoor. De 1 O a 13.30 h. Sala 
Boulder Cappont. 

09 i 10-04-2022. Crestes Be
lloc-Gias. Dormir al refugi d'Espin
go. Contactar amb Manuel Domin
go:692150715. 
---- .. ·- ·--- .. ·- ---------·- · 
16 i 17-04-2022. Espadas-Posets. 
Dormir al refugi Àngel Orús. Contac
tar amb Manuel Domingo: 692 150 
715. 

22-04-2022. Sopar de fi de tem
porada. Secció esquí de fons. 

23-04-2022. Cim comarcal Pla Ur
gell Lo Tossal. Amb inscripció. 

23-04-2022. Sortida espeleo
logia. Graller Gran del Corra lot 
(Montsec). 
---- .-------------
27-o4-2022. Camina dimecres. Fu
lleda. Ruta de la Marxa Heroica. ___ __ .. ------- -----

A les runes del castell de Castelló de Meià, cap la Vall d'Ariet. 

resta de l'any. Mai hem suspès 
les sortides, només per la Co
vid-19 i alguns cops per alertes 
meteorològiques. 

Hem fet sortides temàti
ques, com seguir el sender de 
gran recorregut GR3, d'altres 
seguint les Torres de Guaita 
de les nostres comarques, que 
vàrem denominar sortides per 
les Terres de Frontera, o per 
visitar i recórrer indrets de me-

mòria històrica de la passada 
Guerra Civil, etc. 

L'objectiu d'aquestes sorti
des d'El Bus del CEL és prin
cipalment gaudir de la natu
ra, dels meravellosos paisatges 
del nostre territori, de la seva 
cultura i història, i, com no, 
fer esport i passar-ho bé amb 
companyia. Com a mostra ad
juntem unes fotografies de les 
ultimes sortides. 

cfarre
Resaltado



I 38 'GUIA sociETAT Gent SEGRE 
Dijous. 7 d'abril del2022 

Eva Montserrat López 
Truco, nova gerent 
de I'IRBLieida 
El patronat de l'Ins
titut d'Investigació 
Biomèdica de Lleida 
Fundació Dr. Pifarré 
(IRBLleida) va nome
nar ahir la lleidatana 
Eva Montserrat López 
Truco nova gerent de 
l'entitat en substitució 
de Joan Vives Tomàs. 
Aquest 2022 farà set 
anys que López es va 
mcorporar a l'Insti
tut com a responsable 
d'administració, finan
ces i recursos humans. 
I des de l'any 2015 fins 
a l'actual nomenament 
ha ocupat el càrrec de 
cap d'administració 
supervisant directa- Eva Montserrat López Truco. 

Damm obté un segell 
pel seu compromís 
amb la Cultura 
La Fundació Catalunya Cul
tura ha distingit la cervesera 
Damm amb el Segell d'Em
presa Compromesa amb la 
Cultura. Val a destacar que 
durant l'any 2020, Damm i la 
seua fundació van col-laborar 
amb més de setanta-cinc en
titats, institucions i iniciati
ves culturals a tot el territori 
català. 

ment les finances, ela
borant l'estratègia econòmica 
i participant en els processos 
d'acreditació de l'Institut de 
Salut Carlos III, HRS4R i 
BUSCA. 

El 2018 va ser nomenada 
responsable de qualitat de 
l'institut i des del 2021 forma 

part del comitè de direcció. 
Entre els objectius de la no
va gerència destaquen la 
implementació del nou pla 
d'igualtat, millorar la visibi
litat de l'IRBLleida i complir 
els objectius marcats en el pla 
2021-2025. 

Antonieta Jarne 
presenta el seu últim 
llibre a l'Espai Macià 

L'Espai Macià de les Borges Blanques va acollir dimarts passat la 
presentació del llibre Carrer Galera, 5 de l'escriptora lleidatana 
Antonieta Jarne. L'acte, al qual van assistir prop d'una vintena 
de persones, va ser conduït per l'historiador Marc Macià, que 
va parlar de l'obra amb la seua autora. 

Seminari per a joves del Rotary 
Club Lleida a Talam 

Una firma d'Aipicat presenta una 
infusió de pell de poma 

Alba Alfageme convida les qones a 
transformar el món amb el seu llibre 

Rotary Club de Lleida va organitzar el seminari 
ExceZ.Zència i Iniciativa en Situacions Límit a 
l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de 
Talarn, en què van participar 23 joves. 

L'empresa SAT Ort Bell d'Alpicat va presen
tar a Alimentaria la primera infusió feta amb 
pell de poma. El procés aconsegueix extreure 
l'aigua de la pell sense perdre'n nutrients. 

L'escriptora de Girona Alba Alfageme va presentar ahir el 
seu llibre basat en casos reals Quan cridem els nostres noms, 
a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'acte es va emmarcar dins 
del cicle Dona i Salut 2022 #mèsenlladel8M. 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
Escolteu abans de respondre. No us 
involucreu en un debat amb algú obs-

tinat o venjatiu. Baseu el que feu i les decisions 
en fets i capacitats. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Parleu dels temes delicats de manera 
oberta i honesta. Ignorar els problemes 

portarà a suposicions. Sigueu assertius i arribeu 
al fons de qualsevol situació. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Apunteu a la meta i poseu a prova les 
habilitats. No permeteu que una situa-

ció emocional s'intensifiqui o us impedeixi fer el -
que és important per a vosaltres. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
Incrementeu les habilitats i utilitzeu-les 
per impressionar algú que pot aju-

dar-vos a millorar la vostra vida. No permeteu 
que la timidesa o la introversió us frenin. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Un enfocament diligent per utilitzar el 
que teniu disponible millorarà la vostra 

oportunitat d'aconseguir les recompenses. No 
sentiu que heu de gastar diners. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Una demostració farà que el vostre ob
jectiu sigui clar i concloent. No perdeu 

el temps. Penseu de manera no convencional i 
seguiu el cor i la intuïció. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Controleu les emocions. Si sou massa 
reveladors, aixecareu una bandera roja 

que us prendrà el que intenteu aconseguir. Si
gueu intel-ligents i utilitzeu el sentit comú. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Invertiu en vosaltres, en l'entorn i en el 
vostre objectiu. No permeteu que ningú 

se us interposi al camí. Poseu èmfasi en els vos
tres atributs i atanseu-vos amb compte a la gent. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Poseu l'energia on compta í no perdeu 
el temps amb gent que és una mala 

influència o amb excessos que us retardaran 
econòmicament o físicament. Penseu els plans. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
No convideu els problemes. Feu canvis 
que no requereixin permís ni ajuda d'al-

tres. Dediqueu l'energia i temps a entrar en acció 
i a fer la feina vosaltres mateixos. 

AQUARI20-I I 18-11. 
Poseu metes altes, i tingueu la ment fixa 
en la millor ruta a seguir. Abraceu les 

persones comprensives i oferiu aportacions po
sitives que contribueixin a l'èxit. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Observeu el que fan els altres i compen
seu qualsevol cosa que pugui dissua-

dir-vos. Un canvi us ajudarà a posar les coses en 
perspectiva i ajustar els plans. 

cfarre
Resaltado
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