
Espot reobre amb trepitjaneus per 
pujar els esquiadors a cota 2.000
L’estació pallaresa segueix fent bescanvi de forfet 
de temporada amb les pistes de Baqueira Beret

FOTO: Ski Pallars / Els primers esquiadors van estrenar ahir aquests vehicles que substitueixen el telecadira mentre estigui averiat

Espot
ACN
L’estació d’Espot, al Pallars Sobirà, 
ha reobert aquest dijous amb l’al-
ternativa de cinc màquines trepi-
tjaneu per traslladar els esquia-
dors fins a la cota 2.000. Aquestes 
màquines, vingudes de l’estació 
de La Molina, França i Alemanya, 
traslladaran 200 persones per ho-
ra. El recorregut d’1,5 quilòme-
tres dura uns 10 minuts i segueix 
el mateix traçat que el telecadira. 

Per acabar d’arribar fins a la zo-
na de la cafeteria els esquiadors 
han d’agafar la cinta transporta-
dora. Laura Vives, responsable 
comercial de Turisme i Muntanya 
de Ferrocarrils de la Generalitat, 
va explicar que l’avaria en un re-
muntador ‘’no farà que l’estació 
d’Espot estigui tancada”.

Els dies de màxima afluència 
de gent el transport es veurà re-
forçat amb vehicles tot terreny 
que tenen una capacitat per a 7 

persones. El trajecte que faran 
aquests vehicles serà de 7,1 qui-
lòmetres i la seva durada de 20 
minuts. Vives va afegir que “no 
és la solució definitiva” i que Fe-
rrocarrils segueix treballant amb 
informes tècnics i permisos per 
poder reobrir el telecadira de La 
Roca. Un cop els tècnics puguin 
garantir la posada en funciona-
ment del telecadira avariat ‘’es 
retornarà al sistema habitual”, va 
dir Vives. En funció de l’acollida 

dels desplaçaments amb trepi-
tjaneu s’estudiarà la possibilitat 
de compaginar el sistema del te-
lecadira amb l’activitat de passeig 
amb les noves màquines. Mentre 
duri aquest nou sistema de trans-
port el preu del forfet serà reduït i 
oscil·larà entre els 15 i els 5 euros.

En paral·lel mentre es posa en 
marxa l’operativa, es continuarà 
fent el bescanvi de forfet de tem-
porada de les estacions d’Espot i 
Port Ainé a l’estació de Baqueira.
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El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va visitar ahir diferents 
escoles i instituts  del Pallars Jus-
sà, concretament a les poblacions 
d’Isona, Tremp i la Pobla de Se-
gur, visita que avui continuarà al 
Pallars Subirà. Bargalló va desta-
car que “hem visitat centres molt 
diferents, des d’una petita escola 
rural en un edifici antic que cal re-
formar a un institut com el de la 
Pobla de Segur que té una ofer-

ta d’especialitats esportives amb 
una atracció d’alumnes fins i tot 
a nivell internacional”. Bargalló 
va destacar que “aquesta diversi-
tat és la que fa que la riquesa del 
sistema educatiu a una zona com 
el Pallars necessiti d’una atenció 
específica del Departament”. En 
aquest sentit el conseller va des-
tacar que aquesta atenció  “passa 
per millorar les infraestructures 
educatives de la zona”.

El conseller Josep Bargalló 
visita diferents centres 
escolars al Pallars Jussà

FOTO: Dep. Educació / El conseller a l’interior d’un dels centres escolars

Almacelles 
augmenta els 
aparcaments 
per a persones 
discapacitades

Els Pompièrs 
realitzen 
pràctiques de 
rescat a la neu

Proposta al 
Congrés sobre 
la seguretat del 
Canal de Seròs

L’Ajuntament d’Almacelles 
va procedir al repintat d’al-
gunes places d’aparcament 
per a persones amb disca-
pacitat ja existents en di-
ferents punts del munici-
pi, així com a realitzar un 
increment d’aquest tipus 
d’aparcaments en dife-
rents zones de la població. 
L’Ajuntament també va de-
cidir rehabilitar dues places 
d’estacionament per a per-
sones amb mobilitat redu-
ïda a la zona de la Rambla 
de Catalunya, un dels car-
rers principals del municipi.

El Grup de Rescat de Muntanya 
(GRM) dels Pompièrs d’Aran va 
participar aquesta setmana en 
dues jornades de pràctiques, 
organitzades pels bombers 
d’Andorra i per la Gendarmeria 
Francesa, de rescat de munta-
nya amb allaus a Andorra i a Le 
Mourtis (França). Les jornades 
van consistir en la coordinació 
dels diferents grups que actu-
en en un escenari de múltiples 
víctimes en cas d’allau, de la 
transferència d’informació i de 
les diferents fases del rescat. 

Els diputats del PDeCAT, To-
ni Postius, d’En Comú Podem, 
Jaume Moya, d’Esquerra Re-
publicana, Xavier Eritja i del 
Grup Socialista, Marc Lamuà, 
van presentar aquest dimarts 
al Congrés dels Diputats el text 
d’una Proposició No de Llei 
(PNL) que insta el govern es-
panyol a que la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i 
Endesa duguin a terme de for-
ma immediata els treballs per 
aixecar tanques protectores al 
llarg de tota la longitud del Ca-
nal de Seròs, després d’un nou 
accident mortal el 2 de febrer.
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El cadet i el juvenil del 
nou club Vilanoveta, 
encara invictes i líders
Ambdós guanyen 26 dels 30 partits 
jugats i aspiren a pujar a primera
El nou club de futbol  
Vilanoveta de Lleida ha 
iniciat la temporada de la 
millor manera possible. 
Només té dos equips, però 
ambdós segueixen invictes 
i van líders a les seves 
respectives categories.

LLEIDA
REDACCIÓ
Els números del CF Vilanoveta, 
club que es podria dir que és filial 

de la UE Bordeta, són espectacu-
lars. Certament es tracta de la se-
va primera temporada i només té 
un cadet i un juvenil a la segona 
divisió, però encara no han per-
dut cap partit i lideren les seves 
categories, essent clars aspirants 
a pujar a primera. Entre els dos 
equips han jugat un total de 30 
partits, han guanyat 26 i han em-
patat 4. Porten 121 gols a favor i 
només 21 en contra.

El juvenil Vilanoveta, entrenat 

per Jordi Calvera, lidera el Grup 7 
de la segona divisió amb 36 punts 
en 14 partits. La darrera jornada 
van a estar prop de perdre la im-
batibilitat al camp del Pinyana, 
que a la primera part guanyava 
2-0. Però una gran remuntada els 
va portar a capgirar el marcador 
(2-3). Mentre, el cadet, que en-
trena Òscar Salvadó, és el lider 
destacat amb 46 punts després 
de 16 partits. La darrera víctima 
va ser el Lleida Esportiu (3-1).

FUTBOL 

FUTBOL  Aleví Segona Divisió Grup 24

FUTBOL  Preferent Aleví

Jornada sense sorpreses a la 
part alta de la classificació de 
Preferent Aleví.

El líder, el Mollerussa, va de-
rrotar per 2 gols a 0 a un Baix Se-
grià que va realitzar un molt bon 
plantejament defensiu. Els dos 
gols dels del Pla d’Urgell els va 
anotar David en només dos mi-
nuts de diferència.

Més clares van ser les vic-
tòries dels seus màxims perse-
guidors, el FIF Lleida i l’Atlètic 
Segre. L’Atlètic Segre va superar 
per 1-6 a un bon Orgèl·lia que, 
tot i el resultat, va competir molt 
bé durant el primer tram de par-

tit. Guifré va igualar un matiner 
gol de Biel per l’Atlètic Segre, 
però el conjunt lleidatà es va 
tornara posar per davant 2 mi-
nuts després i va aprofitar que 
els locals van abaixar els braços 
per acabar golejant.

El FIF, per la seva banda, no 
va donar opció al Balàfia i va 
ganyar per 0 gols a 7.

Pel que fa a la resta de resul-
tatas, el Solsona va superar el 
Pardinyes per 5 gols a 2, l’AEM va 
guanyar a Balaguer per 1 gol a 3, 
el Tàrrega va derrotar el Cervera 
per 5 gols a 3 i ENFAF Andorra i 
Lleida Esportiu van empatar a 3.

El Mollerussa 
derrota un 
lluitador Baix 
Segrià per 2-0

FOTO: Esportlleida / Imatge del Mollerussa-Pardinyes de la jornada 17

FOTO: Lleida Esportiu / Els jugadors blaus abans de l’inici del partit

FOTO: L.M. / El juvenil del CF Vilanoveta celebren la darrera victòria a casa del Pinyana (2-3)

El Lleida Esportiu es va veure su-
perat el passat cap de setmana 
pel Tremp i va caure per 1 gol a 
2 en un partit en el qual els de la 
Terra Ferma van dominar la ma-
joria del temps i van fer mèrits 
per endur-se els tres punts en 
un duel directe entre equips as-
sentats a la part alta de la clas-
sificació. No obstant això, els del 
Pallars Jussà van tenir més encert 

de cara a porteria davant un bloc 
blau que va posar les coses molt 
difícils i que va lluitar fins al final 
per obtenir un millor resultat.

El Tremp es va avançar al mar-
cador ben aviat amb un gol de 
Martí Kick als 6 minuts de partit. 
Tot i això, els blaus no van abaixar 
el cap i van començar a buscar un 
empat que arribaria només 6 mi-
nuts més tard.

No va ser fins al primer minut 
de l’últim quart, després d’un re-
fús de la defensa blava al límit de 
l’àrea, que Víctor Beltran va ano-
tar el segon gol a favor del bloc 
del Pallars Jussà. 

El Lleida Esportiu, a la recta 
final de l’encontre, va buscar la 
igualada. El gol, però, va girar-li 
l’esquena i el marcador no es va 
tornar a moure.

Un bon Lleida cau a casa contra el Tremp 
en un duel de la zona alta de la taula
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