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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
17033

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis protestes

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

turisme projectes
associació de veïns del pla de l’ermita

Recreació virtual del futur mirador de Roca Regina.

A concurs el mirador de Roca
Regina, que estarà aquest any

Els veïns van participar en els actes reivindicatius ahir.

Marxa lenta per reclamar
ja reformes al Pla de l’Ermita
Desenes de veïns protesten per l’estat de la zona d’esbarjo
redacció

❘ la vall de boí ❘ Desenes de veïns
del Pla de l’Ermita, el ressort
turístic de la Vall de Boí, van
participar ahir en una marxa lenta i van penjar cartells
reivindicant la millora de la
zona central de lleure del complex turístic, que, segons denuncien, ha caigut en un estat
d’abandó. Els solars objecte de
polèmica van ser subhastats
després de la fallida de Nozar

(amb la filial Promocions Turístiques de la Vall), i adquirits
per un inversor de València.
Els veïns denuncien que l’actual propietari ha abandonat
aquests solars, la qual cosa ha
derivat en una situació ruïnosa de la zona d’esbarjo que,
segons l’associació de veïns
del Pla de l’Ermita, són insalubres i perillosos. Per aquest
motiu, els veïns, que des de
l’assemblea de divendres pas-

sat són uns 460, reclamen a
l’ajuntament que intervingui
en aquest assumpte i assumeixi la recuperació de l’espai i
també la seua rehabilitació.
El consistori ja ha requerit al
propietari perquè ho faci i fins
i tot se li ha obert un expedient, malgrat que sense èxit. El
titular, Francisco Herrero, va
presentar al·legacions a l’expedient i va negar que hagi deixat
abandonades les instal·lacions.

❘ castell de mur ❘ La Diputació
ha tret a concurs les obres
per construir el mirador de
Roca Regina, a Castell de
Mur. Aquest projecte inclou
el mirador principal, una
plataforma d’11 metres de
llarg en voladís. També pre-

veuen habilitar uns altres dos
punts secundaris d’observació amb baranes, aprofitant
l’orografia del terreny, i millorar també els accessos i la
senyalització. L’actuació suposarà una inversió total de
166.000 euros.

certàmens gastronomia

municipis certàmens

Estrenen amb èxit una ‘Escape
Street’ per redescobrir Vilaller
redacció

❘ vilaller ❘ Vilaller va estrenar
ahir amb èxit la primera edició de la seua fira medieval,
que tancarà avui les seues portes. El certamen compta amb
una vintena d’expositors de
productes de proximitat i artesania. A més, els més petits
poden disfrutar de tallers i activitats com tir amb arc o els
jocs gegants de fusta. D’altra
banda, un grup de personatges
medievals ofereixen representacions pels carrers del municipi. Vilaller també estrena
aquests dies l’Escape Street,
una ruta guiada pel poble basada en enigmes que el turista
ha de resoldre. Aquestes dos
iniciatives formen part d’un
pla de promoció turística que
inclou la celebració, el maig,
del Festival de les Bruixes dels
Carantos.

La Mostra de Formatges de Sort.

Sort acull una nova edició
de la Mostra de Formatges
❘ sort ❘ El municipi de Sort
va celebrar entre divendres
i ahir la desena edició de la
Mostra de Formatges, que ha
comptat amb la participació
de més de vint formatgeries
de les comarques de Lleida i
també de la resta de Catalu-

nya. A més del mercat i l’espai de degustació, també es
van programar concerts, tallers i activitats per a tots els
públics. Per exemple, per ahir
estava programada una ruta
de vins, paisatges i formatges
pel Batlliu de Sort.

turisme esquí

Boí Taüll projecta allargar una
pista prop de mig quilòmetre
Imatge de la fira que acull el municipi aquest cap de setmana.

L’ajuntament va destacar
l’èxit de l’Escape Street, que
va comptar amb 15 grups de 10
persones. L’alcaldessa, Maria
José Erta, va dir que aquest és

el punt de partida de la nova
campanya Descobreix Vilaller,
l’experiència que et farà canviar. Va destacar l’alta participació en els tallers de la fira.

❘ Lleida ❘ La Generalitat de Catalunya projecta prolongar
mig quilòmetre la pista de
Ginebrell de l’estació d’esquí
de Boí Taüll, amb un nou traçat que suposarà 455 metres
més. Actualment està classificada com a roja de 715 me-

tres de longitud, i amb el nou
traçat passaria a blava, un nivell menys. L’estació pretén
disposar així d’almenys una
pista de cada nivell de dificultat al sector de Vaques. El
cost de l’obra s’estima en uns
30.000 euros.
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esports

olimpisme jocs olímpics d’hivern 2030

Haaland propicia la
golejada del Dortmund
❘ dortmund ❘ El retrobament
amb el gol del noruec Erling Haaland va impulsar el
Borussia Dortmund, que va
posar peu i mig a la Lliga de
Campions amb una golejada
contra el Wolfsburg (6-1). El
Friburg també va golejar el
Bochum (3-0) i el Hertha va
derrotar l’Augsburg (0-1).

Haas es nega a tornar
els diners del patrocini
❘ Kannapolis ❘ L’escuderia de
Fórmula 1 Haas, que va rescindir unilateralment l’acord
de patrocini amb Uralkali
arran de la invasió russa a
Ucraïna i a causa dels vincles del propietari d’aquesta
empresa russa amb Vladímir
Putin, es nega a reemborsar
els diners del patrocini.

Els Pelicans, classificats
per als play-offs
❘ nova orleans ❘ Els New Orleans Pelicans es van imposar a Los Angeles Clippers
(101-105) i es van classificar
per als play-offs de l’NBA
–per primera vegada des del
2018–, en els quals s’enfrontaran als Phoenix Suns, el millor equip de la Fase Regular
de la Lliga nord-americana.

Vlahovic rescata un punt
clau per a la Juve
❘ torí ❘ La Juventus va rescatar
un punt clau per a la seua presència a la pròxima Champions gràcies al gol de Vlahovic
al Bolonya (1-1), en una jornada de la Lliga italiana que
conclou avui amb el Nàpols,
tercer, rebent la Roma.

Iceta defensa el projecte
del COE per a la candidatura

Rebutja la proposta de Lambán de separar les proves masculines i femenines
efe

agències

❘ barcelona ❘ El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta,
defensa el projecte del Comitè Olímpic Espanyol (COE) de
cara a la candidatura per als
Jocs Olímpics d’Hivern 2030 i
rebutja la idea de Javier Lambán, president del Govern aragonès, de separar les proves femenines i masculines perquè es
disputin en diferents seus. Així
ho va manifestar ahir en una
entrevista a RAC1 al programa
Via Lliure, de Xavier Bundó.
També va defensar que “els Jocs
d’Hivern han de portar el nom
de Barcelona” perquè la ciutat
representa una marca “guanyadora”, va valorar, assenyalant
que amb nom de Barcelona hi
hauria més possibilitats de sortir elegits.
Iceta es va mostrar contrari
a la proposta de Lambán, que
ha posat sobre la taula que les
proves femenines i masculines
d’una mateixa disciplina tinguin
seus diferents, repartides entre
Catalunya i Aragó. “En això jo
seguiria el que digui el COE,
que és qui ha de presentar la
candidatura, defensar-la i guanyar-la. Jo no me la jugaria amb
això”, va insistir, amb referència
a una proposta que suposa “un
canvi tan radical”, que podria
ser objecte de crítiques.
També va advertir que “el soroll no ajuda” i, després dels re-

Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, en una image d’arxiu.

trets al COE de Javier Lambán,
va afegir: “Aquesta candidatura
només té un adversari, que som
nosaltres mateixos.” Malgrat
que va dir entendre que “fins a
cert punt és normal que es vulgui afavorir el propi territori”,
el ministre va demanar parlar
“breument” d’aquest tema per
poder definir “una candidatura

molt solvent i professional, unitària i acordada”.
També es va mostrar confiat
que Aragó tornarà a ocupar la
cadira que va deixar buida a la
reunió del proper dia 25, convocada pel COE.
Va afegir que ell no hauria
convocat una consulta sobre
la conveniència de fer uns Jocs

efe

futbol primera divisió

PRIMERA DIVISIÓ

Ancelotti qüestiona
Xavi sobre el significat
de “jugar bé”
❘ barcelona ❘ Carlo Ancelotti, tècnic del Reial Madrid, va respondre a una reflexió del seu homòleg al Barça, Xavi Hernández,
sobre l’exigència del seu equip
de jugar bé, i li va preguntar pel
significat de jugar bé, defensant
per exemple el plantejament defensiu del Cholo Simeone amb
l’Atlètic de Madrid a l’anada
dels quarts de final de la Lliga
de Campions davant del Manchester City.
“M’agradaria contestar amb
una pregunta: què significa jugar bé? Cadascú té la seua opinió”, va assegurar Ancelotti
quan se li va traslladar la frase
de Xavi i l’afirmació que el Barcelona és “el club més difícil i
complicat del món”.
“Per a mi, jugar bé significa
fer bé la fase tant quan tens pi-

d’Hivern com farà la Generalitat. “Per als Jocs de Barcelona
vam fer una consulta?”, es va
demanar amb ironia. “Crec que
les administracions han d’interpretar el sentit de la ciutadania i afavorir consensos. Jo no
faria la consulta, però em toca
respectar-ho”, va concloure el
ministre.

lota com quan no la tens. Pots
fer una bona fase defensiva
però no significa que estiguis
jugant bé, si quan tens la pilota
no fas el que es necessita per
crear oportunitats. Si jugues bé
amb pilota i malament sense,
per a mi no és jugar bé”, va explicar l’italià.

Renovar Gavi, a la taula
La direcció esportiva del Barça té prevista de cara a la propera setmana la represa de les
renovacions pendents i una que
serà prioritària és la de Gavi.
Al club creuen que s’arribarà a
un acord. També falta concretar-se la continuïtat de Dembélé
i Sergi Roberto, mentre que ja
hi va haver acord en la d’Araujo
i s’espera que aviat pugui fer-se
oficial.

Resultats
0-0
3-0
1-0
1-2
1-2
Avui
Avui
Avui
Avui
Demà

R. Societat - Betis
Elx - Mallorca
Alabès - Rayo
València - Osasuna
Getafe - Vila-real
Granada - Llevant
Atlètic - ESPANYOL
Athletic - Celta
Sevilla - R. Madrid
BARCELONA - Cadis

Classificació general
Equip	Pt J

Els jugadors de l’Osasuna celebren un gol a Mestalla.

En llibertat els dos detinguts pels
incidents del Reial Societat-Betis
n Les dos persones que van
ser arrestades divendres durant l’agressió a aficionats del
Betis hores abans del partit entre la Reial Societat i aquest
equip, integrants d’una penya
de l’Alabès, van ser posats en
llibertat ahir després de comparèixer davant del jutge com

a sospitosos de participar en
l’aldarull amb radicals del club
donostiarra. Ahir l’Osasuna va
assaltar Mestalla al derrotar el
València (1-2), l’Elx va sortir a
la superfície a costa del Mallorca (3-0), l’Alabès es va imposar
al Rayo (1-0) i el Vila-real va
guanyar 1-2 el Getafe.

1 R. Madrid
2 BARCELONA
3 Sevilla
4 Atlètic
5 Betis
6 R. Societat
7 Vila-real
8 Athletic
9 Osasuna
10 València
11 ESPANYOL
12 Celta
13 Elx
14 Rayo
15 Getafe
16 Granada
17 Mallorca
18 Cadis
19 Alabès
20 Llevant

72
60
60
58
57
55
49
44
44
42
39
36
35
34
32
29
29
28
25
22

31
30
31
32
32
32
32
30
32
32
31
31
32
31
32
31
32
31
32
31

G E	P	GF GC

22
17
16
17
17
15
13
11
12
10
10
9
9
9
7
6
7
5
6
4

6
9
12
7
6
10
10
11
8
12
9
9
8
7
11
11
8
13
7
10

3
4
3
8
9
7
9
8
12
10
12
13
15
15
14
14
17
13
19
17

63
60
44
58
56
32
51
35
33
44
36
34
35
32
29
35
27
26
25
35

26
31
22
39
37
30
31
29
41
46
42
35
44
38
37
52
53
43
53
61

