
SI s I pàg. 27 
LICG Força Lleida confia que l'afició 
vagi en massa demà al Barris Nord 
per somiar pujar a I'ACB 

I pàg. 33 
Pati de jocs a l'hospital de dia de Sant 
Joan de Déu de Lleida, amb un espai 
que combina lleure i teràpia 

La Generalitat aixeca el 
veto a instal·lar plantes 
solars als nous regadius 

o èmica li Els regants temen una nova allau de projectes que competeixin 
amb l'ús agrari de la terra i accentuïn l'abandó i el despoblament 
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Els alcaldes 
d'ERC abandonen 
la plataforma 
Salvem la 
Pagesia 
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El COE obre la 
porta a una 
candidatura 
sense el suport 
delamban 
Amb els aragonesos que sí 
que vulguin participar-hi 

El president del COE, Alejandro 
Blanco; va dir ahir que està con
vençut que hi haurà candidatura 
per als Jocs d'Hivern del2030 i 
va allargar la mà a ajuntaments 
i estacions del Pirineu arago
nès que vulguin formar part 
amb Catalunya, fins i tot sense 
comptar amb el suport de Javier 
Lamban, dels JJOO . 

. ÉS NOTICIA I 3-4 

Alfés compra una fi~ca 
per preservar les 
pintures rupestres 
d'aquest municipi 
Alfés adquirirà una finca que 
conserva pintures rupestres en 
una paret de roca i que formen 
part del conjunt Patrimoni Mun
dial de la Unesco. 

COMARQUES I 17 
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NORMATIVES 

Vielha, pionera a Lleida 
a limitar els habitatges 
compartits per a turistes 

COMARQUES 114 
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PREVISIONS 

Lleida i Girona, les 
primeres a recuperar 
el PIB previ a la Covid 

ECONOMIA I 24 

ORTODÒNCIA 
INVISIBLE 
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Els alcaldes d'ERC van anunciar 
ahir que abandonen la platafor
ma Salvem la Pagesia i defensen 1 

l'acord de la conselleria d'Acció 
Climàtica, liderada per ERC, 
per paHiar els efectes de les ge
lades a Lleida. 

1 a Visita i Estudi GRATIS 

Repoblació històrica de peixos a Lleida 
ECONOMIA I 2S 

LLEIDA BALAGUER MOLLERUSSA ALMACELLES 
973 28 99 99 973 28 33 33 973 64 33 33 973 98 81 77 

LLEIDA 18 
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El president del COE, Alejandro Blanca, va dir ahir que lluitarà perquè hi hagi candidatura per als Jocs d'Hivern 2030 
i va estendre la mà a ajuntaments i estacions del Pirineu aragonès que vulguin formar-ne part al costat de Catalunya, 
tot i no comptar amb el suport del govern d'Aragó. Blanca, en tot cas, no va concretar una proposta definitiva. 

OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

El COE, disposat a una candidatura de 
Catalunya i Aragó fins i tot sense Lamban 
Alejandro Blanca allarga la mà a territoris aragonesos que "hi vulguin participar" 

AGÈNCIES 
I MADRID I El president del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE), Ale
jandro Blanco, va defensar la 
posició de l'organisme a l'hora 
de tirar endavant la candidatura 
olímpica hivernal per al 2030 i 
va assegurar que no deixa de 
lluitar per aquest projecte. A 
més, va deixar clar que el seu 
desig no és "arribar a la situació 
de negociar independentment 
amb els territoris" que hi esti
gum interessats i que si no hi 
ha acord l'organisme serà qui 
la presentarà davant del Comi
tè Olímpic Internacional (COI). 
"Estic convençut que en el mo
ment decisiu es presentarà, no 
pels governs, sinó per la gent del 
Pirineu i de les ciutats, perquè 
aquest és un projecte que és la 
vida de molta gent", va afirmar 
Blanco en roda de premsa arran 
de les crítiques rebudes per part 
del Govern d'Aragó. 

El dirigent va advertir que 
"sense diàleg és impossible" ti
rar endavant i que la seua idea 
ara és reprendre les converses 
amb totes les parts per "veure 
sí tothom vol participar-hi". El 
mandatari va admetre que "el 
que més" el preocupa és que 
no poden "perdre la posició" 
que tenen "davant del COI ni 
prestigi". 

"Hem enviat ja una carta di
ent que volem organitzar uns 
Jocs", va dir Blanco, que va re
velar que pròximament tornarà 
a parlar de "forma individualit-

REPRENDRE EL DIÀLEG 
"Una part d'Aragó ha dit 
que vol parlar directament 
amb el COE i és un 
canvi significatiu" 

zada" amb totes les parts per 
"convocar una reunió global" 
en què presentarà la proposta 
tècnica del COE. 

"Ja no depèn tant de nosaltres 
sinó de la voluntat d'acord dels 
respectius governs", va agre
gar Blanco, que va recordar, a 
més, que "una part d'Aragó ha 
dit que vol parlar directament 
amb el COE, i això és un canvi 
significatiu". 

A més, Blanco va manifes
tar que no es planteja aquests 
Jocs "només al territori català". 
"Catalunya ha fet una aposta 
claríssima pels Jocs, però també 
hi ha territoris a Aragó que els 
volen", va insistir, per confessar 
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EL DETALL 

Més concessions a Aragó 
I L'últim esborrany presentat a 
Aragó el passat 6 de maig inclo
ïa proves dins de les tres valls del 
Pirineu oscenc: l'esquí de fons i 
el biatló a Candanchú (vall de 
l'Aragó) i Formiga! (vall de Tena) 
i el freestyle passaria de Baquei
ra Beret, a la Val d'Aran, al de 
Benasc. 

Proves a Lleida 
I Baqueira Beret acolliria 
l'snowboard i Boí Taüll és l'opció 
per acollir l'esquí de muntanya, 
disciplina que ja serà olímpica en 
els Jocs Olímpics del 2026. Bla nco, explicant ahir com es va acordar el repartiment de seus. 

Una prova de la Copa del Món de snowboard celebrada a Baqueira Beret. 

Aragó va rebutjar 
l'acord que li 
donava 54 proves 
i 42 a Catalunya 
• El pacte de la Comis-
sió Tècnica, en la qual hi 
va haver representants 
aragonesos, va ser valí-
dat 1'1 d'abril pel Govern 
espanyol, el COE i la Ge-
neralitat, aquesta vega-
da sense Aragó, que es va 
desmarcar a última hora 
de l'acord. El pacte comp-
tava amb 54 proves per 
a Aragó i 42 per a Cata-
lunya; 2.138 esportistes 
per a Aragó i 2.608 espor-
tistes per a Catalunya, el 
Pirineu aragonès allotjava 
el biatló i l'esquí de fons, 
mentre que el català aco-
llíria les proves d'esquí 
alpí, esquí de muntanya, 
snowboard i freestyle. 
Calia sumar-hi 960 espor-
tistes més que haurien de 
disputar les seues proves 
fora d'Espanya, ja que de-
terminades instaHacions 
no són al país, per la qual 
cosa s'haurien de traslla-
dar a l'estranger. 

"Hem d'entendre que 
no pot ser una candidatu-
ra al cinquanta per cent; 
hi haurà un cas amb més 
proves, i en un altre cas, 
més esportistes, però tot 
fonamentat per una co-
missió tècnica de totes dos 
parts", va dir ahir Alejan-
droBlanco. 

a continuació que no pot "re
nunciar a aquest ideal" de tirar 
endavant un projecte conjunt. 

Blanco diu a Lamban que "haurà de reflexionar'' 
Per aquest motiu, va ser clar 

sobre el paper del seu organis
me, que '"és garant de l'acord, 
no el que el tanca", mentre que 
"el gran debat ha de ser entre 
els territoris". "El COE té clar 
que ha de lluitar per presentar 
una candidatura sí o sí, però no 
té les muntanyes", va recalcar. 
"El Pirineu es mereix els Jocs 
i estic convençut que tothom 
reflexionarà i podrem treure 
una candidatura", va expres
sar. Tanmateix, no va ocultar 
que van "molt escassos" quant 
a temps. 

• Les crítiques i retrets del 
president d'Aragó, Javier 
Lamban, a través de les xar
xes socials i la negativa a qual
sevol contraproposta del COE 
han disgustat Blanco, que, no 
obstant, va evitar entrar en 
una picabaralla amb el diri
gent aragonès: "No respondré 
a les seues declaracions", va 
afirmar. Dilluns Lamban va 
tornar a qüestioJ?.ar a la Cope 
les decisions del president del 
COE durant el procés d'orga
nització. "Blanco ens va ser 
desconcertant perquè vam 

anar comprovant que es de
dicava a provar d'arrossegar 
Aragó a les posicions de Ca
talunya, cosa que no podem 
acceptar." "Algú haurà de re
flexionar i pensar bé les deci
sions que hagi de prendre", va 
insistir Bla nco en una clara al
lusió a Lamban, que dimarts 
va reclamar la intervenció del 
president del Govern espa
nyol, Pedro Sanchez, per "po
sar ordre" en la candidatura 
després de recordar que va ser 
el cap de l'Executiu qui li va 
prometre al setembre públi-

cament una candidatura "en 
peu d'igualtat" entre Catalu
nya i Aragó. Ahir, Lamban 
va confirmar que escriurà a 
Sanchez per demanar-l'hi, 
va denunciar "falsedats del 
COE" i va assenyalar que no 
els "menysprearan". Per la 
seua part, Blanco va elogiar 
l'actitud del Govern català 
en les decisions. En una en
trevista a RAC1, el president 
del COE va dir que considera 
"impossible" presentar una 
candidatura que "acontenti 
tothom". 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

SEGRE I 
Dijous, 26 de maig del 2022 

• 
Lleida no vol perdre aquest tren 
Representants del Pirineu lleidatà temen que pugui malgastar-se "una gran oportunitat" si no hi 
ha acord amb Aragó li Millores en infraestructures i posicionament mundial 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I La síndica d'Aran, Maria 
Vergés, el president del consell 
comarcal del Pallars Sobirà, 
Carles Isús, i la seua homòloga 
del consell comarcal de l'Alta 
Ribagorça, María José Erta, van 
coincidir, després de la compa
reixença d'Alejandro Blanco, 
que desitgen una candidatura 
conjunta i unida perquè hi pu
guin haver uns Jocs al Pirineu 
pels beneficis que suposaria per 
al territori. 

Així, Maria Vergés sempre ha 
insistit en les seues declaracions 
anteriors que "en el projecte es 
parla del Pirineu i el Pirineu no 
és de ningú, és de tots". Vergés 
lamentaria "profundament" 
que es pugui arribar a "tren
car" la candidatura "per inte
ressos polítics" i ha manifestat 
en reiterades ocasions que Aran 
"continuarà treballant perquè 
el Pirineu tingui candidatura 
olímpica per al 2030". "Ente
nem que si no és en igualtat de 
condicions no s'entén aquesta 
candidatura i dubto molt que el 
COE ho accepti", va assenyalc:y-. 
"No podem perdre els Jocs. Es 
una gran oportunitat per crear 
infraestructures i tenir una pro
jecció internacional", ha afirmat 
en diverses ocasions la síndica 
aranesa. 

Per la seua part, Carles Isús 
va assenyalar que la conclusió 
que havia tret de la roda de 
premsa oferta pel president del 
COE és que "els Jocs sí o sí se-

«Aran continuarà 
treballant perquè hi 
hagi una candidatura. 
No podem perdre 
els Jocs» 

ran compartits. El que no pot 
ser és que no es facin els Jocs 
perquè algú s'hagi desmarcat 
d'un pacte ja acordat", va dir 
en aHusió al president d'Aragó, 
Javier Lamban. 

Segons Isús, no beneficia de 
cara al COI que "la presa de 
decisions sigui tan complicada 
perquè no dona bona imatge". 
I, en aquest sentit, el president 
del consell comarcal del Pallars 
Sobirà va lamentar que "no ens 
posem d'acord amb Aragó quan 
hauria d'haver estat el més fàcil, 

Ca 1es .~m 
PRESIDENT DEL CC DEL PALLARS SOBIRÀ 

«M'enfada que 
no ens posem 
d'acord quan hauria 
d'haver estat el 
més fàcil» 

ja que per aconseguir allotjar 
una cita olímpica s'han d'alinear 
molts astres i en aquest moment 
ho estan. Que no estiguin tots 
alineats per una cosa que depèn 
de nosaltres enfada molt", va 
recalcar Isús. 

María José Erta, presidenta 
comarcal de l'Alta Ribagorça 
i alhora alcaldessa de Vilaller, 
sempre ha reiterat que "només 
hi veig coses positives". "L'es
port és un transformador so
ciocultural i cal apostar per 
l'esport de neu. A més, un es-

Mar• Jose Erta 
PRESIDENTA DEL CC DE L'ALTA RIBAGORÇA 

«Lesport és un 
transformador 
sociocultural i aquest 
esdeveniment ens 
posiciona al món» 

deveniment així ens posiciona 
al món." 

Stop JJOO ho veu ''un fracàs" 
El portaveu de la plataforma 

Stop JJOO, Bernat Lavaquiol, 
va exigir ahir al Govern de la 
Generalitat que retiri la can
didatura i que faci una plani
ficació econòmica del Pirineu, 
perquè "no hi ha acord polític 
ni pau social i naix fracassada". 
Ho va dir a la Seu després de la 
roda de premsa del president del 
COE, Alejandro Blanca. 

El president del 
COl ve 1'1 de juny i 
se li demanarà 
"més temps" 
• El president del COE 
va admetre durant la seua 
compareixença que la pro
posta olímpica va "a con
trarellotge" perquè el dia 
1 de juny el president del 
Comitè Olímpic Interna
cional, Thomas Bach, vi
sita Espanya i haurà d'ex
plicar-li "exactament" el 
punt en el qual es troba la 
candidatura. 

"Si no som capaços de 
resoldre-ho en una set
mana , haurem de dir : 
senyor president, volem 
intentar-ho però doni'ns 
vostè més temps perquè 
ens costa molt posar-nos 
d'acord", va concloure 
Alejandro Blanca. 

Va afegir que ha hagut 
de canceHar la visita dels 
representants del Comi
tè Olímpic Internacional 
(COI) més d'una vegada. 
"És una llàstima que es
tigui en risc un projecte, 
amb el clima que es viu 
últimament a Espanya, en 
el qual els pilars eren l'en
tesa i la coHaboració", va 
afirmar el dirigent olímpic 
espanyol. 

Aqu tdiumen nt do1ninical de SEG 

REPORTATGE 

Cinquanta anys 
educant 
Mig segle de l'escola d'esplai 
i monitors Verge Blanca 

ENTREVISTA 

L'alquímia de 
Coïa Valls 
Amb L 'alqulmia de la vida ens endinsa en 
un món de màgia i ciència. 

2.0 

Podcasts Segre, 
ràdio a la carta 
La plataforma produeix programes 
de diferents temàtiques. 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
eegro.com 
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SEGRE 
Dijous, 26 de maig del 2022 

La CUP reclama el centre d'investigació del formatge 
I LA SEU D'URGELL I La CUP de la Seu d'Urgell ha demanat a 
l'ajuntament que compleixi el compromís de crear el centre 
d'investigació de la llet i el formatge. La formació política 
qualifica aquest projecte d"' estratègic" per al desenvolupa
ment econòmic i per revertir la despoblació. 

ECP demana reobrir l'estació de tren a Almacelles 
I ALMACELLES I ECP d'Almacelles ha presentat una moció al 
ple municipal que insta Adif a posar en funcionament les 
estacions d'Almacelles i Raïmat, i el Govern català a ampli
ar les línies R-12, R-13 i R-14 fins a aquesta localitat. Així 
mateix, reclamen que Rodalies de Lleida inclogui una línia 
fins a Montsó. 

El Segrià obre el termini per a les beques menjador 
I LLEIDA I El consell comarcal del Segrià ha obert el termini 
per demanar ajuts individuals de menjador corresponents 
al curs 2022-2023. Es va obrir aquest dimarts i es tancarà 
el proper dia 10 de juny. 

Paraigües a Alfarràs a favor del col·lectiu LGTBI 
I ALFARRÀS I L'ajuntament d'Alfarràs està coHocant nous pa
raigües al carrer de l'Ajuntament per fer ombra i omplir de 
color aquesta via. En aquesta ocasió, els paraigües són del 
color de la bandera LGTBI i el consistori els ha elegit per 
mostrar els seus suport a aquest col·lectiu. La intenció de 
l'ajuntament és obrir-los demà. 
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INICIATIVA CONTRA LA DESPOBLACIÓ 

Professionals amb perfils digitals procedents d'entorns urbans teletreballant des de Tremp. 

Teletreballen des de Tremp per saber 
les possibilitats de viure al Pirineu 
REDACCIÓ I ACN 
I TREMP I Una desena de perso
nes teletreballen aquesta set
mana a Tremp, en el marc del 
projecte Catalunya Rural Hub. 
Es tracta de professionals amb 
perfils digitals que treballen 
en àrees urbanes i durant uns 

dies ho faran al Pallars Jussà. 
L'objectiu és demostrar que és 
possible treballar en el sector 
de les telecomunicacions des 
de qualsevol lloc habilitat per 
a això. El propòsit és combatre 
la despoblació i afavorir l'ar
relament en entorns rurals, 

TRANSPORTS INCIDÈNCIES 

Més avaries al tren de la 
cost~ i viatgers en bus 
X.R. 
I LLEIDA I La línia de tren R-14, 
que uneix Lleida i Barcelona 
per la cos~a, va registrar ahir 
una nova incidència que va 
a.fectar el primer comboi del 
dia, que va sortir a les 06.21 
de la capital del Segrià. Aquest 
tren es va quedar parat a l'altu
ra de Montblanc per una avaria 
mecànica i un total de 40 pas
satgers van haver de fer amb 

I _ .. _ 
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autocar el trajecte fins a Sant 
Vicenç de Calders, segons van 
explicar fonts de Renfe. Des 
d'aquesta localitat, es va habi
litar un tren cap a Barcelona 
amb el mateix horari i parades 
que el comboi afectat. La in
cidència d'ahir arriba després 
de diversos dies en què s'han 
registrat avaries en aquesta 
mateixa línia ferroviària. Per 
exemple, dimarts, una fallada 

~~ I LA I 
PANEIA ·-..-···-

o LlltaA (O" FJT 
.IT1illg'<Wia 

Ñ -

www embarrat cat 

aprofitant la possibilitat de 
teletreballar. 

La comarca participa en el 
projecte perquè vol ser territori 
d'acollida i fer compatibles pro
fessions tradicionals com l'agri
cultura i la ramaderia amb les 
del sector tecnològic. 

als sistemes de gestió del trànsit 
va causar un retard de fins a 
50 minuts a un tren. El passat 
dia 21 una altra incidència a 
l'R-13 va obligar a traslladar els 
passatgers amb autobús entre 
la Plana-Picamoixons i Lleida 
ciutat. El dia 16 un comboi va 
arribar a la capital del Segrià 
amb una demora de 45 minuts 
després que es quedés parat a 
l'Espluga de Francolí per una 
avaria a la infraestructura fer
roviària. Una altra incidència 
en un tren de mercaderies va 
interrompre el dia llla circula
ció entre Vinaixa i la Plana-Pi
camobúms, que va afectar dos 
trens de les línies R-13 i R-14. 
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I 30 I ESPORTS 

PIRAGÜISME INTERNACIONAL 

Sis lleidatans integren .els 
equips estatalS d'eslàlom 
Laia Sorribes i Miquel Travé debuten avui a l'Europeu d'Eslovàquia 
XAVIER PUJOL 
1 LLEIDA I Sis lleidatans formen 
part aquest any de les diferents 
seleccions espanyoles d'eslà
lom que participaran durant la 
temporada en els campionats 
d'Europa i del món de les tres 
categories: absoluta, sub-23 i 
júnior. Miquel Travé i Laia Sor
ribes seran les principals refe
rències de l'eslàlom lleidatà al 
més alt nivell, ja que l'olímpica 
Núria Vilarrubla, per qüestions 
personals, no competirà aquest 
any. L'urgellenc i la pontsicana 
ja han viatjat a terres eslovaques 
per participar a partir d'avui en 
l'Europeu absolut que es disputa 
al canal de Liptovsky Mikulas, 
la primera de les grans cites d'un 
exigent 2022. 

Travé, que l'any passat va 
aconseguir la medalla de bronze 
en el global de Ja Copa del Món 
de canoa, farà doblet aquesta 
campanya per primera vegada 
en categoria absoluta, ja que do
blarà en C1 i K1, una cosa a què 
ja està acostumat en sub-23, on 
també farà les dos disciplines, 
com anys enrere en júnior, quan 
va arribar a proclamar-se cam
pió del món. 

Laia Sorribes (2a per l'esquerra) i Miquel Travé (2n per la dreta) van viatjar amb l'equip absolut. 

Sorribes, per la seua part, que 
surt d'una lesió d'espatlla, se
rà una de les cartes espanyoles 
en K1, tant en absolut com en 
sub-23. En aquesta categoria in
termèdia debuta una altra palis
ta del Cadí Canoe Kayak, Anna 

Barroso, que formarà tàndem 
amb Sorribes, que aquest any, 
com Travé, també competirà 
en la nova modalitat olímpica 
d'eslàlom extrem. 

Finalment, en la modalitat jú
niar hi haurà tres representants 
lleidatans, tots ells del Cadí. 
En caiac s'han guanyat el bit
llet Manel Contreras i Ikenna 
Mbelu, i en canoa Marc Vicente, 

INSTAL·LACIONS EDUCACIÓ 

Romeva, durant la visita al centre del Pallars Jussà. 

Raül Romeva visita el Centre 
de Muntanya de la Pobla 
I LA POBLA DE SEGUR I El vicesecre
tari general de Prospectiva i 
Agenda 2030, Raül Romeva, 
va visitar dimarts les instaHa
cions de l'Institut Centre d'Es
ports de Muntanya de la Pobla 
de Segur, acompanyat pel seu 
director, Ramon Jordana; el 

diputat i alcalde de la localitat, 
Marc Baró, i Lourdes Ravet
llat, representant territorial 
de l'Esport a la vegueria de 
l'Alt Pirineu i Aran i Lleida. 
El centre té matriculats 800 
alumnes i n'ha format 3.000 
en els últims deu anys. 

... 
si bé els tres competiran en la 
categoria extrema. 

Un estiu farcit de campionats 
Després de l'Europeu, la se

lecció absoluta, amb Travé i Sor
ribes, prendrà part en les Copes 
del Món de Cracòvia (Polònia) 
i Tacen (Eslovènia), i té previst 
concentrar-se delS a112 de ju
liol a Augsburg (Alemanya) per 

TEN IS TAULA COMPETICIÓ 

preparar el Campionat del Món, 
la gran prova de l'any que està 
fixada del 26 en 31 del mateix 
mes. Després encadenarà unes 
altres dos Copes del Món, la de 
Pau (del 26 al 28 d'agost) i la 
de la Seu d'Urgell (del2 al4 de 
setembre), que serà la final. Els 
júniors i sub-23 tenen la primera 
gran cita del 5 al10 de juliol al 
Mundial d'Ivrea (Itàlia). 

Joma 

Roger Quesada i Cesc Carrera, amb els trofeus aconseguits. 

-El en Borges, campió i 
subcampió del Top Estatal 
I BURGOS I Cesc Carrera, del Club 
Tennis Taula Borges, es va pro
clamar el cap de setmana passat 
campió infantil del Top Estatal 
de Joves celebrat a Burgos. El 
lleidatà va completar la compe
tició amb 6 victòries i una sola 
derrota, i el podi el van comple-

tar Alejandro Vivó, de l'School 
Zaragoza, i Hugo Urquízar, de 
La Zubia. En la cp.tegoria ben
jamí, Roger Quesada, també del 
CTT Borges, es va alçar amb el 
subcampionat estatal després 
de guanyar 5 dels 7 partits que 
va disputar. 

SEGRE I 
Dijous, 26 de maig del 2022 

FUTBOL 

Acusen el tècnic 
del PSG femení 
de "tocaments'' 
I PARIS I El tècnic de l'equip 
femení del PSG, Didier 
Ollé-Nicolle, ha estat apar
tat "a títol preventiu" arran 
de les acusacions d'agressió 
sexual a una jugadora i d'al
tres comportaments i parau
les "inapropiades", va indi
car el club. Uns missatges a 
Twitter van alertar del cas 
denunciat per una jove juga
dora, menor, que va explicar 
als seus pares que li va tocar 
el cul després d'un partit. 

CICLISME 

Buitrago guanya 
i Landa puja 
al podi del Giro 
I LAVARONEI El colombià Santi
ago Buitrago (Bahrain-Victo
rious) va guanyar ahir la dis
setena etapa del Giro d'Ità
lia, disputada entre Ponte 
di Legno i Lavarone sobre 
168 quilòmetres, mentre 
que Richard Carapaz (!NE
OS) continua líder malgrat 
els atacs de Mikel Landa 
(Bahrain-Victorious), que 
se situa tercer de la general. 

BÀSQUET 

Els Mavericks 
guanyen i eviten 
l'eliminació (1-3} 
I DALLAS I Els Dallas Mavericks 
van salvar el primer partit 
d'eliminació i van posar 1'1-
3 en la final de l'Oest davant 
dels Golden State Warriors 
(119-109), gràcies a una ex
hibició col-lectiva de triples . 
i a un Luka Doncic que es va 
quedar a una sola assistència 
del t~iple-doble. L'eslovè va 
acabar amb 30 punts, 14 re
bots i 9 assistències. 

MOTOCICLISME 

El GP de Finlàndia 
de MotoGP es· 
torna a ajornar 
I HÈLSINKII El Gran Premi de 
Finlàndia, que s'havia de 
disputar el proper 10 de ju
liol, just abans del període 
de vacances, ha estat ajor
nat al 2023 per culpa de les 
obres necessàries perquè el 
traçat obtingui la deguda 
homologació i per la situa
ció geopolítica derivada del 
conflicte bèl·lic a Ucraïna. 
La cita, que tornava després 
de quatre dècades, s'ha anat 
posposant els darrers anys 
per culpa de la pandèmia. 

cfarre
Resaltado


