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AJUNTAMENT DE LA GRANJA I FACEBOOK 

MUNICIPIS INICIATIVES 

El mercat d'antiguitats, 
de Torrelameu a Bell-lloc 
El de la Noguera no veu viable assumir "el gran volum de cotxes" 
X.R./ J.G.M. 
I LLEIDA I El mercat d'antiguitats 
i productes de segona mà que 
des del 8 de gener passat se ce
lebrava a Torrelameu es traslla
darà a Bell-lloc en les pròximes 
setmanes. El primer municipi 
ha renunciat a acollir-lo perquè 
"no podem ass!lmir correcta
ment la gestió i el gran volum 
de cotxes que hi acudeixen ca
da diumenge", assegura l'ajun
tament en una carta als veïns. 
El mercat reunia a Torrelameu 
més de 200 parades i han ar
ribat a rebre gairebé 1.150 ve
hicles en un sol dia. 

Per això, aquest diumenge 
les parades ja no s'instal-la
ran al camp de futbol i al de 
trial d'aquesta població de la 
Noguera. El mercat continua 
així amb el seu periple per les 
comarques de Lleida i sumarà 
en els pròxims dies una nova 
ubicació. Primer es va celebrar 
a Arbeca i després a Juneda, 
fins que aquesta última loca
litat va anunciar a finals de 
novembre que no renovaria 
el conveni amb els promotors 
perquè l'espai que ocupava està 
afectat per un pla urbanístic 
promogut per l'Institut Català 
del Sòl (Incasòl) per construir 
habitatges. I ara Torrelameu 
també ha descartat continuar 
acollint-lo. 

No obstant, a Bell-lloc no 
s'instaHarà fins al dia 12 o el 
19 d'aquest mes. L'alcaldessa, 
Rosa Buira, va explicar que 
estan treballant per tramitar 

Talarn demana polítiques 
contra la despoblació rural 
I LLEIDA I El president de la Dipu
tació, Joan Talarn, va reafirmar 
ahir la voluntat d'avançar en 
polítiques contra la despobla
ció en zones rurals. Ho va fer 
en una trobada a Tarragona de 
les quatre diputacions de Ca
ta lunya per compartir projec
tes comuns entre les províncies 
catalanes. Talarn va presentar 
el primer congrés català de re 
població que se celebrarà a Llei
da. També van debatre sobre els 
fons europeus. 

La Pobla rep 3 milions 
dels Next Generation 
I LA POBLA DE SEG UR I La Pobla de 
Segur ha rebut tres milions d'eu
ros dels fons Next Generation 
per a projectes de desenvolu
pament turístic {dos milions) i 
eficiència energètica (1 milió). 
El subdelegat de l'Estat a Llei
da, José Crespín, va recordar el 
projecte de la futura variant de 
l'N-260, que preveu una inver
sió de 52 milions. 

tota la documentació i firmar 
el conveni per poder acollir el 
mercat. L'escenari escollit és 
la zona del polígon industrial 
Vinyes del Mig, ja que comp
ta amb prou espai per acollir 
les parades i també grans zo-

nes d'aparcament, segons va 
remarcar Buira. La intenció 
és que el mercat d'antiguitats 
pugui celebrar-se ben aviat 
en aquest municipi del Pla, 
malgrat que tot dependrà dels 
tràmits. 

CONSELL COMARCAL DEL 

Manteniment de nius a la Granja • La Granja d'Escarp va 
dur a terme ahir treballs de "manteniment" dels nius de 
cigonya del campanar de l'església de Sant Jaume. 
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Per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà 2023PRES000144, de data 28 de febrer del2023, s'ha aprovat inicialment et padró fistal corresponent a 
t'exercici del2023 de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilables, aplicable ats quinze muniçipis de ta comarca 
del Pallars Sobirà que han delegat les seves competències de gestió tributària i recaptació d'aquesta taxa al Consell Comarcal: municipis d'Alins, AH Aneu, Baix Pallars, 
Espot, Estem d'Aneu, Esterri de Canlós, Farrera, La Guingueta, lladorre, llavorsí, Riatp, Soriguera, Sort, Tírvia i Vall de Canlós. 

Al mateix Decret s'aprova el fraccionament del pagament en dos terminis: 

1rtermini 2ntermini 

Habitatge 5800€ 5799€ 
Habitat~ , situat en ~bles on no arriba el camió de recollida 29,00€ 29,00€ 
Habitatge i despatx 77,50€ 77,50 € 
Habitatge i desoatx ~bles on no arriba el camió 6301 € 63,00€ 
Hotels, Hostals, Pensions (Allotjaments) 

· men~ de 25 ~laces 121,37€ _j11,37€ 
més de 25 i men~ de 50 ~laces 161,83€ 161,83€ 
més de 50 ~laces 283,20€ 283,19€ 
Per~laÇ!! 3,32€ 3,32€ 
Per cada ~Ja~ de restaurant gue excedeix de les ~laces d'allog. 4,05 € 4,04 € 
Per cada ~laÇ!! de restaurant no habitual, ~r banguets, confer., etc. 2,02€ 2,02€ 
Càm~ing ger cada glaÇ!! 3,32€ 3,32€ 
RCPiARIS 5800€ 5799€ 
RCP I ARS ~bles on no arriba el camió 29,00€ 29,00€ 
Places (a ~rtir de la setena) 3,23€ 3,23€ 
Bars, cafeteries i pubs 
Poblacions de menvs de 200 habitants 97,09€ 97,09 € 
Poblacions de més de 200 habitants 161,83€ 161,83€ 
Restaurants ·16183€ 16183€ 
Per glaÇ!! 405€ 404€ 
Estacions d'esquí alpí: 
Ca~ del Port 4.067,89€ 4.067,88€ 
Es¡:¡ot 4.067,89€ 4.067,88 € 
Port-Ainé 4.06789 € 4.06788€ 
Tavascan 87950€ 87949€ 
Albergs 
de menvs de 25 ~laces 54,64€ 54,63€ 
de 26 a 50 glaces 121,37€ 121,37 € 
de més de 50 ~laces 242,75€ 242,74€ 
Per gla~ 4,05€ 4,04€ 
Refugis 48,50€ 48,50€ 
Per gla~ 4,05€ 4,04€ 
Centrals 2.42710€ 2.427 10€ 

El primer termini d'ingrés en període voluntari serà el comprès entre els dies 30 de maig 
del2023 al31 de juliol del2023, ambdós inclosos, i el segon termini d'ingrés en període 
voluntari serà el comprès entre els dies 4 de setembre del 2023 al 3 de novembre del 
2023, ambdós inclosos. 
El sistema de recaptació en voluntària és, exclusivamen~ a través de les entitats 
col-taboradores que ha fixat el Consell Comarcal, que són totes les entitats bancàries 
instai-Jades al Pallars Sobirà, que voluntàriament prestin aquest s_ervei. El pagament es 
realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col-laboradores, del 
document cobratori que serà expedtt pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà. El 
document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà 
ser recolltt a la seu del Consell Comarcal a Sort. La no recepció per correu del document 
o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins 
del període fixat anteriorment. 
El pagament efectuat directament al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mttjançant xec 

1rtermini 2ntermini 

Minicentrals 32366€ 32365€ 
Sales de Festa 323,66€ 323,65€ 
Parc Nacional casa del ~re i Parc Natural de l'Alt Pirineu 1.481,45€ 1.481,45€ 
Cases de colònies 12137€ 121 37 € 
Terrenvs d'acam~ada 131,93€ 131,92€ 
Comerç: 
Poblacions de men~ de 200 habitants i menvs de 60 m2 80,92€ 80,91 € 
Poblacions de men~ de 200 habitants i més de 60 m2 105,19€ 105,18€ 
Poblacions de més de 200 habitants i men~s de 100 m2 119,66€ 119,66€ 
Poblacions de més de 200 habitants i de 1 00 m2 a 200 m2 202,28€ 202,28€ 
Poblacions de més de 200 habitants i més de 200 m2 397,67€ 397,66€ 
Desoatx. local sense activitat 48,50€ 48,50€ 
Es~orts d'aventura, ràfting 242,75€ 242,74 € 
Es~rts d'aventu@, hígica, muttiaventu@, oarc acrobàtic 173,77€ 173,76€ 
Magatzem: 
fins a 150m2 8092€ 8091€ 
de151 m2a300m2 202,29€ 202,28€ 
més de 300m2 32366€ 32365€ 
OFICINA D'ENTITAT FINANCERA (Bancs o Caixes) 351,80€ 351,79€ 
Fàbrica, Taller i petita indústria 
menvs de 100 m2 121,37€ 121,37€ 
més de 100m2 17396€ 17395€ 
Gasüii11BïeS 
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Centres Oficiats 
d'1 a 3 treballadors 54,64€ 54,63€ 
de 4 a 1 O treballadors 105,18€ 105,18€ 
d'11 a 50 treballadors 161,83€ 161,83€ 
DEPURADORES 
EDAR's de més de 4.000 habitants eguivalents de dissen~ 1.279,91€ 1.279,90€ 
EDAR's de 2.500 a 3.999 habitants eguivalents de dissen~ 673,64 € 673,63 € 
EDAR's de 1.001 a 2.499 habitants eguivalents de dissen~ 538,91 € 538,90€ 
EDAR's de 501 a 1.000 habitants eguivalents de dissen~ 166,57€ 166,56€ 
EDAR's d'1 a 500 habitants ~uivalents de dissen~ 80,85€ 80,84 € 

Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de 
constrenyiment ordinari, que serà del 20% de l'import del deute no ingressat més els 
interessos de demora. 
S'exposen al públic aquesta resolució i el padró fiscal en el tauler d'anuncis del Consell 
Comarcal, al BOP de Lleida i en un diari d'àmM provincial pel termini d'un mes, des de 
l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficiat de la Província, termini 
durant el qual el Padró Fiscal i l'expedient estan a disposició dels interessats a les 
oficines del Consell Comarcal, per tal que puguin presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. En cas que no se'n presenti cap en el termini indicat, el present acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord. 

, bancari, transferència, gir postal o qualsevol attre sistema no autoritzat, no alliberarà el 
deutor de la seva obligació de pagament, sense pe~udici de les responsabilitats en què 
incorri el perceptor indegut 

Atès el que disposen els articles 1 02.3 de ta Uei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària i l'article 14.2.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es notifica col-lectiva
ment la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició previ al 
contenciós administratiu davant del president del Consell Comarcal, pel període d'un 
mes a comptar des de l'endemà de la finalització del termini d'exposició al públic dels 
padrons fiscals. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de 
ta seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Aquells contribuents que en els darrers anys hagin sol-licitat la domiciliació bancària 

dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el 
justificant de pagament. 
Transcorregut el període de pagament en voluntària s'iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora en 
els termes que preveu l'article 28 de la Llei 5812003, de 17 de desembre, general 
tributària. 
En aquest senttt se satisfarà el recàrrec executiu que serà del5% fins que no hagi estat 
notificada la providència de constrenyiment. Un cop notificada, s'exigirà el recàrrec de 
constrenyiment redu·~ que serà del1 0% de l'import del deute no ingressa~ sempre que 
el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment. 

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el 
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de l'acord resolutori 
del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis 
mesos a comptar des de l'endemà del dia en què s'hagi d'entendre desestimat 
presumptament. Tot això d'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Uei 29198 de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Aquest document ha estat signat electrònicament per 
l'll-Im. Sr. Garlos L. lsus Castellarnau, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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COMUNICACIONS CARRETERES 

L'Eix de les Garrigues costarà deu 
milions i estarà en obres el 2024 
El conseller Fernàndez presenta el projecte, amb dos dels tres trams en licitació, 
als alcaldes li Su a onc r el ou aixado- e ren del po ígon El Segre 

H.C. 
I LLEIDA I Generalitat i DiputaciÓ 
invertiran deu milions d'eu
ros a reformar l'anomenat Eix 
Transversal de les Garrigues, 
que estarà en obres l'any que 
ve. Les obres inclouen una pis
ta que va de Torrebesses a la 
C-233 a Castelldans; un camí 
de.Bellaguarda als Torms i que 
enllaça amb la C-233 i un tram 
d'aquesta carretera comarcal, 
entre la Granadella i el Soleràs. 
L'eix, presentat ahir als alcaldes 
dels municipis beneficiaris (Tor
rebesses, Granyena, el Cogul, 

· PAERIA DE BAlAGUER 

Castelldans, Bellaguarda, la 
Granadella, els Torms i el Sole
ràs) enllaça cap al nord-est amb 
l'AP-2 a les Borges i amb l'A-2 
a Bellpuig. 

El conseller de Territori, Juli 
Fernàndez, va anunciar ahir a 
Lleida que la Generalitat licitarà 
aquest mes la redacció del pro
jecte del condicionament de la 
C-233, les obres de la qual cos
taran 2,5 milions i implicaran la 
millora del ferm i el revestiment 
de cunetes. Al febrer va sortir a 
concurs la reforma del camí de 
Torrebesses de Castelldans, de 

EDICTE 

Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals 
número 15. 
Expedient1918/2022. Modificació Ordenança fiscal número 15. Aprovació 
provisional i exposició pública. 

En data 23 de febrer de 2023 el Ple ordinari de la Paeria de Balaguer va aprovar 
provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal que es detallen a continua
ció, en els termes que consten a l'expedient. 
-Ordenança fiscal núm. 15, taxa per retirada de vehicles abandonats o estacio
nats defectuosament o abusivament a la via pública. 

Tràmit 
Se sotmet a informació pública aquest Acord pel termini de 30 dies hàbils, a fi 
que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant 
la inserció dels anuncis corresponents, el termini d'informació pública del qual 
començarà l'endemà de la darrera de les publicacions oficials. 
L'expedient es podrà consultar en el Departament de Secretaria de la Paeria de 
Balaguer. plaça Merc-adal. 1, en horari de dilluns a divendres hàbils, de 8.00 a 
15.00 hores i en el Web de la Paeria de Balaguer (www.balaguer.cat). 
Si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini 
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal com 
estableix l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, i l'article 178.1 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril de 2003, 
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Recursos 
Contra el present acte no es pot interposar cap tipus de recurs perquè es tracta 
d'un acte de tràmit no qualificat. 

Balaguer, 1 de març de 2023. 
El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné 

Ajuntament Talarn 
EDICTE 

Govern i Diputació van presentar el projecte als alcaldes. 

15,5 quilòmetres i les obres de 
la qual implicaran l'eixampla
ment del vial amb una inver
sió de sis milions, mentre que 
la Diputació ja ha impulsat el 
projecte del camí dels Torms a 
Bellaguarda (11 km), d'1,5 mi
lions. El camí de Torrebesses a 
Castelldans passarà a formar 
part de la xarxa comarcal i la C-
233 de la Granadella al Solèras 
serà probablement provincial. 

En un altre ordre, Fernàndez 
va anunciar al costat de l'alcal
de de Lleida, Miquel Pueyo, la 

Ajuts de més de 
200.000 € per a Vielha 
I VIELHA I La Diputació ha ator
gat una ajuda de 201.930 eu
ros a l'ajuntament de Vielha 
del pla de cooperació mu
nicipal per a inversions al 
municipi. 

Bellpuig renova la 
plaça Ramon Folch 

licitació de les obres del nou 
baixador de la línia de la Pobla 
de Segur al polígon El Segre, 
que costaran 453.000 euros. Les 
obres començaran l'últim tri
mestre de l'any i duraran quatre 
mesos. Inclouran la construcció 
d'una andana de vuitanta me
tres de longitud per tres d'am
ple i l,ln accés per a vianants des 
de l'avinguda de la Indústria; la 
col·locació d'una marquesina de 
deu metres, i l'habilitació d'onze 
places d'aparcament i zona per 
a bicis. 

MEDI AMBIENT FAUNA 

L'aplicació del fosfur d'alumini. 

SEGRE I 
Divendres, 3 de març del 2023 -

EQUIPAMENTS 

Arranquen aquest 
mes les obres de 
l'estació de busos 
de Juneda 
• El conseller Fernàndez 
va visitar al matí Juneda i 
va anunciar que les obres 
de l'estació d'autobusos de 
Ja localitat, valorades en 
515.000 euros, comença-
ran aquest mes de març. 
La parada entrarà en fun-
cionament a finals d'any 
i pretén afavorir l'ús del 
transport públic i millo-
rar el trànsit interior de 
Juneda. 

La parada se situarà 
al carrer Anselm Clavé 
i substituirà les parades 
a Prat de la Riba. Tindrà 
andanes per a dos auto-
busos i una marquesina, 
a banda de sala d'espera 
vidrada. El manteniment 
l'assumirà l'ajuntament. 
Aquesta actuació, com la 
del baixador del tren de 
la Pobla, es finança amb 
fons Next Generation. 

Territori estima que la nova 
parada pot tenir una demanda 
de 23.000 usuaris a l'any, entre 
treballadors del polígon i veïns 
de la partida de Grenyana. El 
preu del transport serà l'integrat 
de l'A TM (la TlO bonificada cos
ta 7 euros). El baixador també 
facilitarà l'accés a la Mitjana i a 
la zona natural de Grenyana. 

D'altra banda, el conseller va 
anunciar també que en unes set
manes presentaran el projecte 
de la nova estació d'autobusos 
de Lleida. 

1-

Per acord plenari en sessió de data 14/02/2023 ha aprovat inicialment el 
projecte de divisió poligonal del polígon d'actuació urbanística PAU B del nucli 
urbà dels Nerets, amb la finalitat de dividir-lo en les dues unitats resultants 
següents: PAU-B1 i PAU-B2, el qual ha estat presentat per la Junta de 
Compensació PAU-B "Nerets". 

De conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet a informació 
pública durant el termini d'un mes, a comptar des de la publicació del present 
anunci al BOP de Lleida i el diari El Segre. 

I BELLPUIG I Bellpuig renovarà 
Ja zona infantil de la plaça 
Ramon Folch. S'invertiran 
15.000 euros a canviar els 
elements actuals malmesos 
pel pas del temps i es crearan 
espais per edats. 

La CUP critica maniobres 
militars al Jussà 

Biocida per combatre els danys 
dels conills en dos basses de reg 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electròni
ca d'aquest Ajuntament: www.talarn.cat 

Talarn, a la data de la signatura electrònica. 
Alex Garcia Balust, Alcalde 

1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 La CUP 
va denunciar ahir maniobres 
militars de l'exèrcit a la zona 
del Pla de Tuberia de la Torre 
de Capdella. Segons Pallars 
Digital, aquestes es van por
tar a terme la setmana passa
da i ja han acabat. 

I LLEIDA I L'empresa Miarnau Agri
tecno va aplicar ahir un biocida 
(fosfur d'alumini) per combatre 
els danys que provoquen els co
nills en dos basses de reg del 
canal Segarra-Garrigues a les 
Borges Blanques i a Verdú. De 
fet, les destrosses que provoca 

aquesta espècie en els cultius 
han provocat queixes dels agri
cultors i manifestacions. 

Les mobilitzacions de la pla
taforma Pagesos o Conills es 
traslladen avui fins a Lleida 
ciutat, on han programat una 
tractorada. 

cfarre
Resaltado
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SOTA 
ERO 

ESQUÍ PROJECTES 

Baqueira Beret 

BoíTaüll 

Port Ainé 

Espot Esquí 

Tavascan 

Port del Comte 

105-155cm pols 

80-180crn pols 

60·130CM pols 

60-150cm pols dura 

40-90cm· pols 

50-80 cm · pols 

127/165 (77%) 35/36 63€ 

33/45 (73%) 9/10 44€ 

25,6/26,7 (96%) 7/7 40€ 

23,6/25 (94%) 5/5 38€ 

7/7 (100%) 3/3 22€ 

35,1/50 (70%) 12/17 42€ 

Tavascan, renovar-se o morir 
Busca inversió per substituir el telecadira i instal·lar un sistema d'innivació de baix cost li Aposta 
pe ~ a a ilZ 1 uris ne d 1b un cen n::: d tra. .an1ng ai s esports muntanya 

MARC CODINAS 

Tavascan és l'última esta
ció amb pistes d'esquí al
pí a Espanya de titularitat 

municipaL Depèn de l'ajunta
ment de Lladorre, que la sosté 
gràcies als ingressos que percep 
per part d'Endesa per les instal
lacions elèctriques. Va nàixer el 
1991 com una pista de nòrdic i 
és el principal motor econòmic 
de la Vall de Cardós, al Sobirà. 
Tres dècades després, el futur 
passa per fortes inversions que 
superen de molt el pressupost 
municipal, per la qual cosa els 
responsables treballen en un pla 
per garantir-ne la viabilitat. 

El domini esquia ble es troba 
entre el1.750 i els 2.250 metres 
d'altura i només disposa de dos 
canons de neu mòbils, insufi
cients per assegurar la tempo
rada d'esquí en cas d'escasses 
nevades. Això repercuteix en 
la trentena de llocs de treball 
directes que genera l'estació. 

El principal remuntador, un 
telecadira de dos places, com
pleix aquesta temporada 25 
anys, i l'elevat cost de les revi
sions que requereix cada vega
da més sovint fa que ja no sigui 
rendible mantenir-lo a mitjà 
termini. 

A causa d'aquest fet, Víctor 
Perisé, actual director de l'esta
ció, assegura que "el consistori _ 

En d1rectc o 
lleidatv.cat i segre.com 

o 

no pot fer front a les inversions 
que requereix l'estació" i afir
ma que "la solució passaria per 
entrar a formar part del grup 
de FGC, amb què ja hem iniciat 
converses més enllà del nostre 
conveni de col·laboració". 

Una altra opció és que Ta
vascan pugui rebre els ajuts 
que destina cada any el Govern 
perquè estacions de titularitat 
privada millorin els sistemes 
d'innivació. En aquest sentit, 
Perisé afirma que "tenim ja un 
estudi per instaHar un sistema 
producció de neu que cobrei
XI les nostres pistes d'alpí amb 
un cost energètic molt baix". El 
projecte contempla una vintena 
de canons de neu i la construc-

- -
30 LLOCS DE TREBALL 

L'estació genera uns 30 llocs 
de treball directes, i la falta 
de neu repercuteix en les 
esmentades feines 

ció d'una bassa d'aigua que, a 
l'ubicar-se en una cota eleva
da, no necessitaria una bomba 
d'aigua. "Tenim una bona ori
entació i les aportacions d'aigua 
que garanteixen la sostenibilitat 
del projecte", diu Perisé, que 
afegeix que "estem venent ca-

L 
Alumnes del centre Maria Immaculada de Tremp, practicant esquí nòrdic en el marc de l'Esport Blanc Escolar. 

da any més forfets, per la qual 
cosa és necessari pensar a llarg 
termini i no deixar que l'estació 
mori". 

D'altra banda, en el marc d~l 
pla de Lladorre per desestacio
nalitzar el turisme esportiu d'al
ta muntanya, Tavascan crearà, 

gràcies a fons Next Generation 
de la UE, un centre d'esports per 
a la pràctica de trail running, 
esquí de muntanya i marxa nòr
dica, i que inclou un petit centre 
d'alt rendiment. 

També preveu renovar tot el 
material d'esquí nòrdic que Ho-

ga a visitants i que utilitzen es
colars gràcies a una altra ajuda 
europea que ha rebut Tot Nòr
dic. Finalment, condicionarà 
pistes forestals per a bicicletes 
en el marc del projecte Bike Pa
llars, que impulsa el consell del 
Sobirà. 
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SEGRE 
Divendres, 3 de març del 2023 

TENISTAULA 

El en Borges visita 
el líder Priego, 
l'únic invide 
I LES BORGES BLANQUES I L'Asisa 
Borges Vall visita aquesta 
tarda (19.00 hores) la pista 
del líder de la Superdivisió 
de tenis taula, un intractable 
Cajasur Priego de Còrdova, 
l'únic equip de la catego
ria que encara no coneix la 
derrota aquest any. El Bor
ges ocupa la tercera posi
ció, a nou punts del quadre 
andalús. 

TEN IS 

Nadal i Alcaraz, 
en la 70 edició del 
Comte de Godó 
I BARCELONA I El Castell de 
Montjuïc va acollir ahir la 
presentació de la 70 edició 
del Comte de Godó de te
nis, que es disputarà del 15 
al 23 d'abril a les pistes del 
Reial Club de Terris Barce
lona-1899 i que comptàrà 
amb Carlos Alcaraz, vigent 
campió; Rafa Nadal, dotze 
vegades guanyador, i un Fe
liciana López que disputarà 
el seu últím torneig en actiu. 

HANDBOL 

El Barça guanya a 
Kielce per igualar el 
seu rècord europeu 
1 KIELCE I Amb un Domen 
Makuc màgic en la direcció i 
el gol decisiu de Tim N'Gues
san a falta de 40", el Barça 
va assaltar el fortí de Kielce 
(31-32) per tancar la lligueta 
invicte i igualant el seu propi 
rècord històric de 24 partits 
sense perdre a la Champi
ons, amb 22 victòries i dos 
empats, el curs passat a París 
(28-28) i aquesta temporada 
a Kiel (30-30). 

ESPORTS I 29 I 

CICLISME BTT 

L'Open Lleida va a més 
Recuperat el2019, repeteix aquest any amb S proves, Tremp com a gran novetat 
i llista d'espera de clubs li Aspira a superar els 1.200 ciclistes de l'any passat 

X.pUJOL 
I LLEIDA I L'Op en de Lleida BTT 
gaudeix de molt bona salut, 
com a prova que la Federació 
Catalana de Ciclisme, que va 
recuperar el certamen el 2019 
després de cinc anys sense acti
vitat, té llista d'espera de clubs 
que volen formar part del ca
lendari, que per normativa no 
pot excedir de les cinc proves 
actuals per no coHapsar el ca
lendari. El seu delegat a Lleida, 
Víctor Saiz, va explicar ahir que 
el campionat manté les tres di
rectrius bàsiques que van mo-

. tivar la seua creació: formació, 
competició i turisme. "Aquestes 
són les línies generals que bus
quem amb l'Open de Lleida, que 
ja està consolidat", va indicar 
Saiz durant la presentació del 
certamen. 

Recuperat el 2019, i després 
de canceHar-se el2020 per cul
pa de la pandèmia de la covid, 

el campionat provincial de l'es
pecialitat de cross country viu
rà aquest any la quarta edició, 
que tindrà una novetat amb la 
inclusió de Tremp. La capit al 
del Pallars Jussà s'estrena en 
aquest esdeveniment per aco
llir la quarta prova puntuable, 
fixada per al16 de setembre. 

L'Open arrancarà el proper 
11 de març al Vilosell, que ce
lebrarà la segona edició amb un 
component solidari, ja que la 
recaptació es destinarà a l'ONG 
Bicicletes sense Fronteres. A 
aquesta prova el seguirà el IV 
Open de Tartareu, el22 d'abril, 
l'última que es disputarà abans 
de l'estiu. 

Al setembre es reprendrà el 
campionat amb la quarta edició 
de la BTT Serra d'Almenara, a 
la Sentiu de Sió, i després de la 
prova de Tremp, acabarà el 30 
de setembre al Monestir de les 
Avellanes. 

XALLENGE DAVID DUAIGÜES 

La catorzena edició espera 
assolir els 300 participants 
• La Xallenge David Duai
gües de BTT viurà el 12 de 
març la catorzena edició, en 
la qual espera arribar als 300 
participants, si bé la coinci
dència aquest any amb una 
altra de les proves ciclistes 
de moda a la província, la 
Marxa Hivernal de Cer
vera, podria fer decaure el 
número d'inscrits, que a dia 
d'avui lleugerament supera 
el centenar. 

La Xallenge, amb la sor
tida des de la plaça Major, 
tindrà dos recorreguts, un 
de llarg i exigent de 41 qui
lòmetres i 1.100 metres de 

desnivell, i un altre de més 
assequible de 22 km. i 450 
metres de desnivell. La di
rectora, Montse Duaigües, 
va destacar el caràcter lúdic 
de la prova, que "s'ha con
solidat com una cita impres
cindible de la Lliga de BTT 
de Ponent", va assenyalar. 

El vicepresident de la Di
putació, Jordi Latorre , va 
recordar la figura de David 
Duaigües, que va donar nom 
a la prova el2010, després de 
la mort de l'alma mater de la 
cursa mentre treballava en 
l'extinció de l'incendi forestal 
d'Horta de Sant Joan. 

BÀSQUET EUROLLIGA 

Víctor Saiz va reconèixer que 
s'estan plantejant fer un calen
dari rotatori per donar cabuda 
a noves seus. "Cada any rebem 
més sol·licituds de clubs que vo
len formar part del calendari. 
Com que no podem créixer per 
normativa, estem valorant que 
cada any una o dos seus vagin 
canviant", va assenyalar el de-

legat, que espera superar els 
1.200 ciclistes que van pren
dre part en la passada edició, 
amb una mitjana superior als 
230 ciclistes per prova. Cada 
carrera tindrà les categories 
Elit, sub-23 i masters, així com 
la Kids Cup, que aglutina les de 
formació (prebenjamí, benjamí, 
aleví, principiants i infantil). 

Ahir es va donar a conèixer el calendari de I'Open de Lleida BTT 2023. 

La Xallenge David Duaigües es va presentar ahir a la Diputació. 

El Barça segueix ferm a Europa 
Esclafa el Zalgiris liderat per un gran Mirotic, autor de 28 punts 

93 BARÇA 

74 ZALGIRIS 

BARÇA: Satoransky (1 2), Laprovittola (6), Ka li
nie (5). Mirotic (28) i Vesely (7) - inicial- , San li 
(1 0), Abrines (5), Higgins (3), Tobey (5), Kuric (2), 
Jokubait is (S) i Nnaji (5). 

ZALGIRIS: Taylor (4), Brazdeikis (1 S), Ulanovas 
(7), Sm its (6) i Hayes (8) - inicial- , Giedraitis (-), 
Lekavicius (7), Birutis (12), Lukosiunas (-),Polo
nara (8), Dimsa (1) i Butkevicius (6). 

Parcials: 19-17, 27· 19, 31-18, 16·20. 

Arbitres: Javor, Panther i Kardum. Sense 
eliminats. 

victòria que els consolida en el 
Top 4 per mantenir el pols amb 
el Reial Madrid i Olympiacos a. 
dalt de tot de la taula. 

Gran Mirotic 

Mirotic llança a cistella davant l'oposició de Hayes. 

I BARCELONA I El Barça va resoldre 
(93-74) amb èxit la visita ahir 
del Zalgiris al Palau Blaugrana 
per seguir amb la ratxa de vic
tòries i continuar perseguint el 
liderat, cobrant-se a més la re
venja de la derrota de la primera 
volta al Zalgirio Arena. El con
junt de Sarunas Jasikevicius va 
prolongar el seu bon moment de 
forma sumant la cinquena vic
tòria consecutiva a Europa. El 
quadre culer (18/8) va girar de
finitivament full de l'ensopega
da copera amb una contundent 

L'espectacular partit de Niko
la Mirotic (28 punts) va ser su
ficient per doblegar un pobre 
conjunt lituà (13/13), que se
guirà una jornada més fora de 
les places que donen accés als 
play-offs després de sumar la 
segona derrota seguida a la mà
xima competició continental. 
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