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debat

La vacunació infantil, a la L
palestra amb el coronavirus

m. codinas/h. culleré

Educació preveia obligar els nens a estar vacunats per tornar a les escoles
però va haver de rectificar || El debat acaba als jutjats
segre tàrrega

a cobertura vacunal infantil ronda a Lleida el 95% de
la població, una xifra molt
elevada i que els metges veuen
molt positiva tenint en compte
que la immunització dels menors no és obligatòria. “Només
un jutge pot obligar a vacunar
algú si el fet de no fer-ho posés
en perill la població”, assenyala
la doctora Maria Chiné, pediatre vocal del Col·legi de Metges.
La tornada dels nens a les aules del Pirineu l’1 de juny amb
l’inici de la fase 2 de la desescalada va treure a la llum el cas
de l’escola Espluga de Serra de
Tremp els 13 alumnes de la qual
no van poder tornar a les aules
el primer dia perquè no tenien
el calendari de vacunes al dia.
La conselleria d’Educació ho
havia inclòs com una obligació
dins del pla de recuperació de
l’activitat escolar.
Tres dies després, la conselleria de Salut va rectificar i va
rebaixar el requisit de la vacunació a una alta recomanació.
Aquest episodi no es va tancar
el 4 de juny sinó que l’Associació
de Consumidors ACUS i Dolça
Revolució van començar al maig
una campanya en defensa de les

demanda

Dolça Revolució ha
demandat el Govern per
provar d’obligar a vacunar
la població infantil

La tornada a les escoles s’haurà de fer sobre una triple prevenció: mascaretes (en els majors de 6 anys), distància i higiene.

conseqüències de la crisi sanitària

La por a anar al CAP redueix la
vacunació i l’escolar, ajornada
n El temor al contagi ha portat moltes famílies a provar
d’evitar al màxim les visites
al metge, cosa que ha derivat
en un descens de la vacunació també entre la població
infantil. “Continua estant
per sobre del 90%”, assenyala la pediatra Maria Chiné,
però ha baixat, i “abans de
l’hivern hem de posar al dia”
el calendari vacunal dels menors de 6 anys, coincideix el
doctor Ramon Capdevila.
Els pediatres del sistema
públic de salut han mantingut
oberta l’agenda de les vacunes i fins als quinze mesos
també les revisions, però no
tots els pares han portat els
menors a les seues cites, la
qual cosa ha ocorregut en general a nivell de tot l’Estat
espanyol.
Malgrat tot, Chiné afirma
que “la ciutadania ha col·la-

borat moltíssim” durant la
crisi.
A més, una part de la vacunació escolar també ha hagut
de suspendre’s a l’anul·lar-se
l’assistència al col·legi durant
més de dos mesos.

posar-se al dia

Els pediatres confien a
actualitzar les vacunes
dels menors pendents
abans de l’hivern
És el cas d’una de les dosis
de la vacuna contra el papil·
loma humà en les nenes de
sisè de Primària i d’altres immunitzacions en alguns nens
de la mateixa edat. En aquest
cas, el pròxim curs s’hauran
de posar al dia també en
aquest sentit.

en primera persona

«No és tant si vacunes sí o no
sinó en quins casos i quan»
Montse López
n Montse López, lleidatana
que ara resideix a Barcelona, va decidir no vacunar
els seus cinc fills arran que
un familiar seu va començar a patir atacs d’epilèpsia
després d’una vacuna. “No
hi ha prou informació sobre
els efectes secundaris que
produeixen i considero que
l’autogestió de la salut ha de
ser un dret”, va explicar. En
aquest sentit, López considera que l’administració de
vacunes “hauria de ser individualitzada, analitzant
en quins casos és necessari
i quan”, ja que “hi ha algunes al·lèrgies que les poden
convertir en perilloses i també hi ha malalties per a les

quals vacunar els nens no té
sentit, com l’hepatitis B, que
es contreu mitjançant relacions sexuals o una transfusió
de sang contaminada”. Amb
referència al requisit d’Educació per assistir a l’escola,
va opinar que “es va excedir en les seues funcions i en
altres països de tradició democràtica això hauria estat
impensable”.

famílies que no han vacunat els
seus fills i que van dir sentir-se
assetjades per Educació. Fins
a 676 persones es van afegir a
la campanya a Catalunya i el
5 de juny es va presentar una
demanda al Jutjat número 8 de
Barcelona contra la Generalitat per vulnerar els drets a la
igualtat i a la no-discriminació,
a la integritat física, la llibertat
religiosa, a l’honor i a l’educació
dels menors no vacunats. L’objectiu és “evitar que això torni
a succeir”, segons l’advocat de
les associacions, Luis Miguel de
Ortega.
“Som dels països amb millor
cobertura vacunal i l’oposició
és baixa”, assenyala la doctora
Chiné. En temps de coronavirus, tenir les vacunes al dia ha
de servir per “descartar altres
malalties” de símptomes compatibles amb el Covid-19 i reduir la coexistència amb la grip
a les portes de l’hivern: “Ens
plantegem aleshores un repte
diagnòstic molt important.”
Ramon Capdevila, pediatre del
CAP de les Borges Blanques,
defensa que la vacunació “és
un dels pilars bàsics de la salut
pediàtrica i de l’adulta en general”, un “gran valor afegit en
el nostre sistema de salut”. Segons la seua opinió, la tornada
al col·legi en els propers mesos
ha de sostenir-se sobre els tres
eixos de la protecció (mascaretes, distància i higiene) “que ens
han de quedar gravats per molt
de temps”, una cosa més difícil
entre els nens, però que pot “incorporar-se en la dinàmica de
les classes”.
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Vinaixa reposa 2 km de canonada
per les inundacions de l’octubre.
p.
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El 80% de les empreses d’aventura
ja han iniciat la temporada.
p.
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fauna grans depredadors

Set cries d’ós augmenten la població del
Pirineu malgrat la mort de dos exemplars

Albiren quatre femelles amb cadells i no descarten descobrir més naixements al llarg de l’estiu || El cens
creix fins a 57 mentre s’intensifica la confrontació entre defensors i contraris a l’espècie
piroslife

R. ramírez

❘ lleida ❘ Almenys set nous cadells
fan que la població d’óssos continuï creixent al Pirineu, malgrat la mort en els últims tres
mesos de dos exemplars adults.
Així ho va anunciar aquesta setmana l’associació francesa Pays
de l’Ours, que reuneix ajuntaments i entitats favorables a la
reintroducció d’aquesta espècie,
mentre que fonts pròximes al seguiment de l’ós a Lleida van corroborar aquestes dades. Es tracta de les cries de quatre femelles
albirades des de la primavera
passada, i hi ha la possibilitat
que es detectin més naixements
al llarg de l’estiu.
Una de les ósses va ser albirada el mes de maig passat a la
zona de l’Arieja amb tres cadells
nascuts l’hivern passat. També
hi ha hagut albiraments de femelles amb un o dos exemplars,
totes en territori francès. L’any
passat es van registrar una desena de naixements, una xifra que
no s’assolia des del 2016 i que
és resultat del gradual augment
de la població d’óssos.
Si el cens s’estimava en un
mínim de 52 exemplars al Pirineu el mes d’abril passat, les
set noves cries i la mort de Cachou i de l’exemplar abatut a trets
aquest mes a França situarien la
xifra en 57.
Malgrat que el nombre de naixements ha anat en augment en
els últims anys, la població pirinenca no ha crescut al mateix
ritme a l’haver-hi també nombroses baixes.
El cas de Cachou i de l’exem-

Imatge d’arxiu de cries a Alt Àneu, captades per tècnics del projecte Piroslife el 2017.
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Fins ara s’han albirat al costat
francès 4 femelles amb cadells
nascuts aquest any.

Les quatre llorigades sumen un
total de set cadells, encara que
podrien detectar-ne més a l’estiu.

En els últims tres mesos han mort
el mascle Cachou i l’exemplar
mort a trets aquest mes.

plar mort a trets estan sota investigació judicial als dos costats
de la frontera, en un moment en
el qual creix la confrontació entre defensors de l’ós i contraris

a la seua presència al Pirineu
(vegeu el desglossament).
Així mateix, aquest any s’ha
declarat morta la femella coneguda com Hvala i cinc exem-

plars més, després de més de
dos anys sense rastre.
De la mateixa manera, el
mascle Pyros va ser declarat
mort l’any passat.

Investigacions a
Espanya i França i
una recompensa
polèmica
n La investigació judicial
sobre la mort de l’ós Cachou el mes d’abril passat està sota secret de
sumari i el Govern francès demana conèixer els
resultats de l’autòpsia,
després que entitats ecologistes apuntessin a un
possible enverinament.
A França, la investigació per trobar la persona
o persones que van matar un exemplar a trets
a Uston, a prop de la
frontera amb el Pallars
Sobirà, té un factor inèdit: l’ONG ecologista Sea
Shepherd ha ofert una
recompensa a qui faciliti
informació que condueixi a l’autor o autors dels
fets. La quantia que ofereix l’entitat ha anat en
augment i ahir va assolir
els 50.000 euros.
Aquest procedir ha indignat els contraris a l’ós,
ja que consideren que incita a la “delació”, i han
començat a reunir el seu
propi fons per defensar
possibles acusats per la
mort de l’ós. També algunes entitats ecologistes
s’han desmarcat d’aquesta iniciativa.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

municipis comerços

Mercat de rebaixes Fora
Estocs a les Borges
❘ les borges blanques ❘ Les Borges
Blanques va acollir ahir al matí
el mercat Fora Estocs, que es va
sumar al tradicional mercat que
se celebra tots els dissabtes. Els
visitants van poder trobar una
gran varietat de productes de
qualitat i amb grans descomptes i ofertes, en una jornada
amb una vintena de parades
en total.
El primer d’aquests esdeveniments, que va estar organitzat
per l’Agrupació de Comerciants

de la capital de les Garrigues,
va comptar amb la participació d’una desena d’establiments
de la ciutat que van posar a la
venda complements, bijuteria,
objectes per a la llar, calçat,
roba i material de ferreteria i
jardineria, entre altres articles.
Les parades del Fora Estocs
es van instal·lar a la plaça de
l’1 d’octubre, el carrer del Carme i davant d’alguns dels establiments que també formaven
part de la iniciativa.

Imatge del mercat Fora Estocs que es va celebrar ahir a les Borges Blanques.
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atractius turístics de lleida

L’espectacle de l’aigua des del tren
El Tren dels Llacs oferirà a partir de dissabte vinent viatges panoràmics al Jussà i els turistes podran
contemplar els llacs de la Noguera Pallaresa || Un dels principals atractius turístics de Lleida arranca
a la fi la temporada com un dels emblemes del turisme sostenible i de natura
òscar mirón

Els passatgers que van estrenar la temporada passada el Tren dels Llacs abans de sortir cap a la Pobla de Segur des de l’estació de Lleida ciutat.
x. rodríguez

C

ontemplar els llacs de la
Noguera Pallaresa a una
altura digna d’un dron i
creuar la porta del Pirineu al
Montsec sobre les vies del tren.
Això és el que ofereix als turistes el Tren dels Llacs, que comença la temporada dissabte
vinent i és un dels principals
atractius turístics de Lleida a
l’estiu i a la tardor.
El ferrocarril històric i els
vagons d’època ofereixen als
passatgers una experiència única, en la qual retrocediran en
el temps i gaudiran d’un viatge
diferent amb les locomotores
dièsel construïdes el 1968, també conegudes com ye-yés. En
aquest tren es poden contemplar els espectaculars paisatges de l’aigua a la Noguera i el
Pallars i la serra del Montsec,
un dels referents visuals de les
comarques de Lleida. Per tots
aquests motius, el Tren dels
Llacs és més que un viatge amb
tren: és una experiència en la
qual els amants dels ferrocarrils i de la naturalesa se submergeixen en una nova manera de
gaudir del territori.
La crisi sanitària del corona-

fitxa

balanç

Més de 7.000 persones van gaudir
del viatge en el temps el 2019
Dates: Del 4 de juliol
al 31 d’octubre.
Preu: 33 € (adults)
Recorregut: Des de l’estació de
Lleida fins a la Pobla de Segur.
D’altres: Els passatgers
poden reservar visites guiades
per recórrer punts d’interès
turístic del Pallars Jussà.
virus obliga a un nou turisme,
allunyat de les massificacions
i que aposta per la natura.
Aquest recorregut panoràmic
des del pla fins al cor del Pirineu
ofereix un viatge pausat cap a
una de les comarques amb un
atractiu paisatgístic i cultural
més gran de Lleida.
Una vegada la locomotora
arriba a la seua destinació a la
Pobla de Segur, els viatgers poden també visitar el Complex

n El Tren dels Llacs va tancar
la temporada passada amb
7.039 passatgers, una xifra
similar a la de la campanya
del 2018. A més, els viatges panoràmics al Jussà van
comptar amb una ocupació
del 99,53%. Mentrestant, la
gran majoria dels turistes que
van gaudir d’aquest viatge
al passat van ser de Barcelona (un 69%) i un altre 20%
residia a les comarques de
Lleida. Aquest és un dels
principals atractius turístics
de la demarcació i contribueix també a la dinamització
turística de la Noguera i del
Jussà.
Aquest any s’oferiran 15
circulacions: 13 amb el Tren
dels Llacs Històric i 2 amb el
Tren dels Llacs Panoràmic
(l’1 i el 8 d’agost, coincidint
amb l’època de més calor).

Per cobrir els 89 quilòmetres que separen Lleida de
la Pobla de Segur, els trens
passen per 40 túnels i 58
ponts, a més els passatgers
podran contemplar els embassaments de la Noguera
Pallaresa, que és també un
altre dels eixos turístics del
Pallars ja que és un dels millors rius d’Europa per a la
pràctica d’esports d’aventura com el ràfting. Al pantà
de Terradets també podem
trobar una de les platges d’interior de Lleida.

circulacions

Enguany s’oferiran
15 trajectes, dels quals
dos seran amb el tren
panoràmic per la calor

Mauri i el Molí de l’Oli amb
guia, a càrrec de l’Oficina de
Turisme d’aquesta localitat del
Jussà. També podran accedir
a l’Espai dels Raiers i a les botigues històriques de Salàs de
Pallars. Aquestes últimes són
també una altra manera de retrocedir en la història i contemplar antics establiments i rememorar com eren antigament els
negocis.
A causa de la crisi sanitària
del coronavirus, Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC, titular de la línia)
ha adaptat el servei a aquesta
nova realitat per garantir la
seguretat dels passatgers. Per
això, els usuaris disposaran de
tota la informació necessària
en plafons informatius, on es
detallaran els protocols a seguir
en cada cas, com per exemple
l’ús obligatori de mascaretes per
part dels clients i dels treballadors del tren turístic en espais
tancats i en punts on no es puguin garantir els dos metres de
distància. Així mateix, els serveis d’atenció al client estaran
equipats amb mampares protectores i hi haurà dispensadors de
gel hidroalcohòlic.
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

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
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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

turisme lleure

El 80% de les empreses d’esports
d’aventura ja han iniciat la temporada
El Sobirà recupera l’activitat a la Pallaresa i algunes firmes esperaran al juliol
f. dolcet

x.r.

❘ sort ❘ L’activitat nàutica al riu
Noguera Pallaresa ja s’ha recuperat després que els esports
d’aventura retardessin l’inici
de la temporada, previst per
a mitjans de març, per la crisi
sanitària del coronavirus. Entre aquest cap de setmana i el
passat, un 80% de les empreses
d’aquest sector han començat
la campanya i la resta preveu
fer-ho a partir de l’1 de juliol,
segons va explicar el responsable de l’Associació d’Empreses
d’Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet.

activitats

També s’han tornat a
activar les activitats
d’hípica i les sortides
de barranquisme
No només les barques de ràfting han tornat a baixar per
les aigües de la Pallaresa, sinó
que també s’han reactivat les
empreses que ofereixen altres
activitats, com barranquisme
o hípica, sempre aplicant totes les mesures de seguretat
que va establir l’Institut per

Barques de ràfting i canoes navegant ahir les aigües de la Noguera Pallaresa a Sort.

a la Qualitat Turística Espanyola. Exemple d’això són l’ús
de mascaretes i la desinfecció
dels materials que utilitzen els
clients.
Ahir també va ser el primer
dia en què va vigir el conveni mitjançant el qual Endesa
regula el cabal de la Nogue-

ra Pallaresa per assegurar la
pràctica d’esports aquàtics, encara que el desglaç i les pluges
havien assegurat un bon nivell
d’aigua les últimes setmanes.
Val a recordar que, per a
aquest cap de setmana, el
primer amb llibertat total de
mobilitat després del final de

serveis comunicacions
segre

A partir del
dimecres 1 de juliol

Lleida acollirà 4
esdeveniments
dels Festivals de
Senderisme
❘ la vall de boí ❘ El Pirineu
lleidatà acollirà entre juliol i octubre quatre dels
vuit esdeveniments programats per a la cinquena edició dels Festivals de
Senderisme dels Pirineus.
Així, al Pallars se celebraran el de la Vall Fosca (30
juliol-2 agost) i el de la
Conca Dellà (2-4 octubre),
mentre que el d’Àreu-Pica
d’Estats ha estat cancel·lat
a causa de les restriccions
derivades de la pandèmia
del coronavirus. A l’Alta
Ribagorça, concretament
a la Vall de Boí, se celebrarà del 10 al 12 d’octubre,
mentre que a la Val d’Aran
serà del 24 al 30 d’agost.
Els festivals ofereixen rutes guiades a preus inferiors als habituals a càrrec
de guies locals, a més d’activitats complementàries
per al descobriment del
patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les
valls del Pirineu. Els altres festivals tindran lloc
a l’Alt Empordà (25-27 setembre), la Garrotxa (2-4
octubre) i el Ripollès (1618 octubre). Per prevenció
les activitats es faran amb
grups reduïts i garantint la
higiene de mans.

L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt
Pirineu i Aran assessora
nous emprenedors
redacció

x.r.

Imatge d’arxiu del Pla de l’Ermita, a la Vall de Boí.

o entre usuaris i l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic.
La presidenta del consell,
Maria José Erta, va explicar que, “dins del marc de
la prudència, ha arribat el
moment de fer un esforç per
anar recuperant la normalitat
en les activitats i serveis que
oferim”. L’horari de sortida

certàmens

cooperativisme projectes

La Ribagorça
recupera el
transport
comarcal
❘ el pont de suert ❘ El consell comarcal de l’Alta Ribagorça
reactivarà el dimecres 1 de
juliol el servei de transport
comarcal, que es va suspendre per l’estat d’alarma
decretat per la crisi del coronavirus. D’aquesta manera, es tornarà a oferir de dilluns a divendres el trajecte
que uneix el Pla de l’Ermita,
el Pont de Suert, Vilaller i
Vielha.
Per recuperar l’activitat,
l’empresa encarregada de
prestar el servei ha hagut
d’aplicar noves mesures de
protecció com la recomanació d’evitar parlar pel mòbil

l’estat d’alarma, els hotels tenen una ocupació d’entre un
quaranta i un seixanta per
cent, mentre que els bungalous
tenen fins a un 80% de les places reservades (vegeu SEGRE
d’ahir). També s’han animat
les reserves per als mesos de
juliol i agost.

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

des del Pla de l’Ermita serà
a les 8.10 hores i arribarà
al Pont de Suert cinquanta
minuts més tard. A la capital de la comarca efectuarà
una parada de mitja hora per
sortir cap a Vielha a les 09.30
hores. L’arribada a la capital
aranesa està prevista a les
10.20 hores.

❘ sort ❘ Tècnics de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran
del Pallars Jussà i Sobirà treballen aquests dies i de manera conjunta per assessorar
nous emprenedors. Concretament, ahir van treballar a
Sort en l’acompanyament a
diferents projectes interessats
en la fórmula cooperativa.
Així, van assessorar dos
emprenedores que volen impulsar un projecte de restauració. A l’hora de fer-ho realitat, volen explorar l’opció
cooperativa i els beneficis que
aquesta els pot aportar.
També van donar assessorament a un projecte que ja
es troba en marxa amb una
altra forma jurídica, però els
titulars del qual estan interes-

sats a transformar-lo en una
cooperativa.
Des de l’Ateneu destaquen
que les cooperatives contribueixen a promoure un desenvolupament local basat en una
economia sostenible i d’ar-

model sostenible

L’Ateneu defensa la
cooperativa com a model
de creixement sostingut,
inclusiu i sostenible
relament al territori. També
contribueixen a preservar
la cohesió social, i afavoreix
un model de creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible.
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Segre
Diumenge, 28 de juny del 2020
maite monné

motociclisme instal·lacions

Alcarràs
recupera
l’activitat

Ahir va allotjar un test de la Catalana
redacció

Prop d’un centenar de pilots van rodar ahir pel traçat d’Alcarràs.
maite monné

Les mesures de seguretat van ser estrictes als boxs dels equips.

❘ alcarràs ❘ Amb la instauració
de l’anomenada nova normalitat, les instal·lacions esportives van recuperant a poc a poc
l’activitat que tenien abans de
la crisi sanitària del coronavirus. El Circuit d’Alcarràs,
l’únic d’asfalt homologat a tota la província de Lleida, ja fa
unes setmanes que acull tandes
d’entrenaments privades, cada
vegada més nombroses després
d’aixecar-se les restriccions de
mobilitat. Ahir va allotjar un
test organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme
perquè els pilots provessin les
motos que utilitzaran durant la
Copa Yamaha de promovelocitat, reservada a joves promeses
i que té previst arrancar en el
termini d’un mes.
Van ser divuit els pilots de
promoció que ahir van rodar
per la pista d’Alcarràs, que van
compartir asfalt amb vuitanta
corredors més que van prendre part en les tandes privades
d’entrenaments.
Durant la sessió, que inicialment s’havia de disputar avui
al circuit tarragoní de Calafat,
els pilots, mecànics i els seus
acompanyants havien de seguir

atletisme ultramaratons

Tornen els reptes de llarga distància
L’atleta pallarès Eugeni Roselló afronta un recorregut de 214 km per recaptar fons per a
l’Hospital del Pallars i Raül Arenas en corre 85 en suport a la gent que pateix depressió
redacció

❘ lleida ❘ Per als atletes especialitzats en els reptes de llarga distància, l’actual fase de represa
els ha permès tornar a l’activitat. Així, l’atleta pallarès Eugeni
Roselló té previst culminar avui
un repte solidari, completar els
214 quilòmetres de Carros del
Cel, una ruta que és la unió de
dos rutes, la Ports del Cel i la
de Carros de Foc, i tot per un
objectiu solidari, recaptar fons
per a l’Hospital de Tremp.
Un altre atleta lleidatà especialitzat en reptes solidaris de
llarga distància, Raül Arenas,
va afrontar ahir el primer després del confinament, amb el
qual va recórrer els 85 quilòmetres que separen Tàrrega,
localitat en la qual viu, del coll
d’Ares, al Montsec, amb un total de 3.050 metres de desnivell
positiu acumulat. Va recórrer la

distància en 11 hores i 15 minuts. En aquest cas, com ell mateix explica, “no es tracta d’un
repte solidari, és un repte personal i el motiu pel qual ho he
fet és per tota la gent que té depressió. Els dono tot el meu suport i vull dir-los que es pot superar”. Arenas va començar el
seu repte divendres a les 21.00
i explica que “el pitjor ha estat
pujar el port d’Àger de nit. Se
m’ha fet molt llarg”. “Després,
durant el confinament tot just
vaig poder entrenar-me, així
que tenia moltes ganes de fer el
repte i començar a preparar-ne
altres per als propers mesos”,
va assenyalar.
També ahir a Barcelona es
va celebrar la primera carrera,
la Milla de San Pau, limitada a
100 atletes i que no ha tingut
sortida massiva, ja que sortien
de dos en dos.

Raül Arenas, ahir al cim del coll d’Ares.

un estricte protocol de seguretat imposat per la Catalana
pel Covid-19. En aquest sentit,
era obligatori l’ús de mascareta
i guants durant tota la sessió,
així com utilitzar el gel hidroalcohòlic a l’accedir al circuit i
guardar la distància física de
seguretat.
En el pla esportiu, el Circuit
d’Alcarràs acollirà la primera
carrera postcoronavirus el pro-

primera carrera

El traçat acollirà el 12 de
juliol la primera prova
postcoronavirus, el
Campionat Mediterrani
per 12 de juliol amb una doble
cita: el Campionat Mediterrani i Català de velocitat i el de
Catalunya de Clàssiques, que
congregaran prop d’un centenar de pilots.
Per al setembre, concretament el dia 6, es preveu la Copa
Catalana de promovelocitat,
mentre que el 14 i 15 de novembre es disputarà al circuit
mixt l’última cita del Campionat d’Espanya de supermoto.

futbol

Robben torna
després de la
retirada i fitxa
pel Groningen
❘ Groningen ❘ L’exfutbolista holandès Arjen Robben, que
va penjar les botes fa un any
després de finalitzar la seua etapa com a jugador del
Bayern Munic, va anunciar
ahir la seua tornada a la competició de la mà del Groningen, el club on va debutar a
l’elit l’any 2000. Robben, de
36 anys, torna al club de la
seua infantesa dos dècades
després. “Tenia 12 anys quan
vaig començar a jugar a l’acadèmia juvenil del FC Groningen”, va dir el jugador en un
vídeo publicat per l’entitat
holandesa. “Després d’una
meravellosa aventura de 18
anys, tornarem a casa”, va
afegir. “Serà un repte físic,
però vaig a totes. Treballaré
dur i quan em senti bé, m’uniré a l’equip”, va dir.

