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al Pirineu i alguns establiments 
estaran complets. 

D'altra banda, els turistes ca
talans que s'allotgin a l'Alt Ur
gell no podran finalment anar 
a Andorra. Això arriba després 
que fa uns dies s'obrís la porta 
a permetre-ho, segons el Diari 
d'Andorra. No obstant, la Ge
neralitat va publicar ahir una 
modificació de les mesures que 
estableix que només es perme
ten desplaçaments entre l'Alt 
Urgell i Andorra "a les persones 
amb residència habitual" en un 
d'aquests dos territoris. El mi
nistre de Salut andorrà, Joan 
Martínez Benazet, va demanar 
"ratificar els últims acords" 
amb la Generalitat i permetre 
la mobilitat entre Catalunya i el 
Principat a partir del 9 d'abril. 

Catalunya enfila la quarta onada 
amb un 15% de població vacunada 
Detecten quatre casos, tots lleus, de persones encomanades amb les dos dosis li 
Espanya notifica 15.501 casos i 189 morts, amb la incidència pujant a 149 

AGÈNCIES 
1 BARCELONA/MADRID I Catalunya 
s'encamina a una quarta onada 
de la Covid-19 amb només un 
15,5% de la població vacuna
da amb una o dos dosis i unes 
UCI amb més de 400 pacients, 
una amenaça que pot veure's 
incrementada amb l'augment 
de la mobilitat i les interacci
ons socials per les vacances de 
Setmana Santa. 

El virus continua escalant a 
Catalunya i, segons el depar
tament de Salut, ahir hi havia 
1.474 pacients de Covid hospi
talitzats, 89 més que diumen
ge, dels quals 403 estan greus 
a l'UCI, set més que el dia an
terior, mentre la velocitat de 
propagació de la malaltia (Rt) 
s'ha situat en 1,13, dos centèsi
mes més, és a dir, que cada 100 
infectats encomanen de mitja
na 113 persones, la qual cosa 
indica una expansió del virus 
lenta però constant. 

La incidència acumulada de 
casos per cada 100.000 habi
tants a 14 dies (IA14) també 
empitjora i s'ha situat en 215, 
mentre que el risc de rebrot, ín
dex que mesura el creixement 
potencial de la pandèmia, és de 
242 punts. 

També tornen a repuntar el 
nombre de morts per Covid, 
que des de l'inici de la pandè
mia sumen 21.263, dels quals 
14 van ser notificats en les úl
times 24 hores. 

La positivitat, és a dir, el per-

Un pacient a I'UCI de l'Hospital Universitari de Bellvitge per a pacients Covid. 

centatge de positius en proves 
PCR i tests d'antígens, se situa 
en5,50%, persobredel5% que 
l'OMS assenyala com a llindar 
de control de l'epidèmia. 

En aquest context, l'Hospital 
de Can Ruti ha registrat quatre 
casos de contagi de coronavi
rus en persones que havien re
but les dos dosis de la vacuna, 
segons el cap de malalties in
feccioses del centre, el doctor 
Bonaventura Clotet. Es tracta 

d'infeccions molt lleus, però 
amb una càrrega viral molt 
alta, cosa que demostra que 
una persona immunitzada pot 
infectar-se i encomanar igual
ment, segons Clotet. 

Ascensos 
Mentrestant, el ministeri 

de Sanitat va comptabilitzar 
15.501 nous casos de Covid-19 
durant el cap de setmana. A 
l'informe s'han afegit 189 no-

ves morts, fins a arribar a les 
75.199 defuncions. 

La incidència acumulada 
en els últims catorze dies per 
100.000 habitants se situa en 
149,26, davant 138,63 diven
dres. El director del Centre de 
Coordinació d'Alertes i Emer
gències Sanitàries (CCAES), 
Fernando Simón, va advertir 
que fins a dotze comunitats au
tònomes es troben ja en ascens 
clar de contagis de Covid-19. 

Sort prorroga el tancament de 
parcs i equipaments al no millorar 
les dades i Tremp aixeca restriccions 

Mares vacunades passen 
anticossos als nadons 
I MADRID I Les mares lactants 
que s'han vacunat amb Pfi
zer i Moderna han generat 
anticossos protectors davant 
laCovid-19, que transmeten 
a través de la llet als seus 
nadons, segons un estudi de 
l'Hospital Nuestra Señora de 
la Candelaria, a Tenerife. 

Europa es planteja endurir 
restriccions amb confinaments i 
tancaments per frenar la Covid 

REDACCIÓ 
1 SORT/TREMP 1 L'ajuntament de 
Sort aplicarà durant una set
mana més, fins al 6 d'abril, el 
tancament de parcs infantils i 
equipaments després que les da
des epidemiològiques no hagin 
millorat en els últims dies. En 
aquest sentit, el risc de rebrot a 
la capital del Sobirà va descen
dir ahir i es va situar en 2.854 
punts, encara que es manté molt 
per sobre del llindar de 100 a 
partir del qual es considera que 
és alt. Mentrestant, la comarca 
té l'indicador més elevat de Ca
talunya, amb 2.193. L'ajunta
ment de Sort va fer una crida "a 
la responsabilitat ciutadana" i 
va demanar un "estricte compli
ment de l'aïllament domiciliari". 

Mentrestant, Tremp va deci
dir ahir aixecar les restriccions 
que van entrar en vigor el passat 
dia 15. 

D'altra banda, a l'Hospital 
Comarcal del Pallars hi ha set 
persones ingressades per la Co
vid, dos d'ells semicrítics. 

D'altra banda, Rosselló ha 
detectat un brot de Covid que 
afecta 28 veïns i porta l'ajun-

ROSELLÓ 

La l~calitat registra 
prop d'una trentena de 
positius i el consistori 
tanca equipaments 

tament a tancar a partir d'avui 
equipaments municipals, segons 
l'alcalde, Josep Abad. Va asse
nyalar que desconeixen l'origen 
i que mantindrà una reunió amb 
responsables de Salut dijous 
per prendre eventuals noves 
mesures. 

Detinguts a la Jonquera 
amb PCR falses 
I BARCELONA I La Policia Nacio
nal ha detingut a la Jonquera 
31 ciutadans que viatjaven a 
Romania i que van justificar 
el viatge amb certificats PCR 
falsos. 

Prova portàtil per 
distingir les variants 
I MADRID I Un equip internacio
nal de científics ha dissenyat 
una prova ràpida i portàtil, 
de la mida d'un maletí, capaç 
de detectar el coronavirus i 
rastrejar el tipus de variant 
en concret. 

I MADRID I El temor que la quar
ta onada desencadeni un aug
ment descontrolat de contagis, 
sobretot en plenes vacances 
de Setmana Santa, ha portat 
diversos països europeus a 
plantejar-se endurir les mesu
res restrictives, entre aquestes 
les relatives a un confinament 
més estricte, per evitar també 
que se saturin les UCI. 

Itàlia, amb 417 defuncions 
en les últimes 24 hores, man
té des d'ahir a deu regions a 
l'anomenada "zona roja", 
la de més restriccions, i així 
s'encamina cap als tres fes
tius de Setmana Santa, 3, 4 i 
5 d'abril, quan tot el país que
darà confinat. 

Els hotelers estan indignats 
al comprovar que es permet 
viatjar a l'estranger, men
tre el país està pràcticament 
confinat. 

La saturació de les UCI 
a França ha provocat que el 
sector sanitari alci la veu per 
reclamar al president de la Re
pública, Emmanuel Macron, 
un "veritable confinament" 
que permeti rebaixar la pres-

EXIGÈNCIES EN VOLS 

Qes de la passada mitjanit, 
és necessari un test 
negatiu per poder entrar 
a Alemanya 

sió a què es veuen sotmesos. 
Alemanya exigeix a partir 

des de mitjanit un test nega
tiu de coronavirus a qui arribi 
per via aèria al país, mentre 
la cancellera, Angela Merkel, 
advoca per restringir els mo
viments interns. 
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CICLISME BTT 

La Pedals de Foc toma al juny 
després d'anul·lar-se el2020 
Compleix 15 anys, espera mil inscrits i repetirà com a Europeu d'ultradistància 
XAVIER MADRONA 
I LLEIDA I La Pedals de Foc Non 
Stop, una de les proves de BTT 
d'ultradistància més dures del 
món, tornarà a disputar-se el 
proper 26 de juny després de 
canceHar-se l'any passat a causa 
de la pandèmia de la Covid. El 
Club Ciclista Pedals del Món, 
organitzador de la prova que 
celebra el seu quinzè aniversari, 
ja ha comunicat que ben aviat 
s'obrirà el període d'inscripci
ons amb l'esperança d'assolir els 
mil corredors, que són les places 
ofertes, després de batre's dos 
anys consecutius, el 2018 (967 
d'inscrits) i 2019 (990), el rècord 
de participants. L'any passat, 
abans d'anunciar-se a l'abril que 
es canceHava la prova, les ins
cripcions ja vorejaven els 500 
corredors. 

Per quart any serà una pro
va valedora per al Campionat 
d'Europa MTB Ultramarathon, 
una modalitat que no té prova 
homòloga dins del calendari 
internacional UCI, però sí a 
la UEC (la federació europea 
de ciclisme). En l'última edició 
disputada fins ara, la del2019, 
s'hi van citar ciclistes de 16 
països procedents d'Europa i 
Sud-amèrica. 

La Pedals de Foc destaca, a part de per la duresa, per la bellesa paisatgística. 

La prova té un recorregut de 
213 quilòmetres, amb 6.200 me
tres de desnivell positiu. La ru
ta, amb sortida i arribada a Vi
elha, tindrà el tradicional itine-

POLIESPORTIU DOPATGE 

ra ri que voreja el Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Sant Maurici i 
passarà per la Val d'Aran i les 
comarques de l'Alta Ribagorça, 
el Pallars Jussà i el Pallars So
birà. Quant als tipus de terreny 
que recorre la ruta, el 61 per 
cent correspon a pistes forestals, 
el31 per cent són carreteres se
miasfaltades i un 8 per cent ca
mins senyalitzats. 

En l'última edició disputada 
fins ara, els vencedors van ser el 
barceloní Llibert Mill i la pont
sicana Ramona Gabriel, que ja 
havia conquerit el triomf a la 
cursa el2016. 

Un llarg projecte 
La Pedals de Foc Non Stop, 

una prova ja mítica en l'especia
litat d'ultra distància de BTT, és 

El Reial Madrid demandarà 
el dodor Eufemiano Fuentes 
A l'insinuar que assessorava en dopatge els metges del club 

AGÈNCIES metge va intentar guanyar 
temps bevent aigua, però fi
nalment va reconèixer: "M'has 
enxampat." 

la culminació d'un projecte que 
va nàixer el2006, que va tenir 
un gran avenç el2014 amb el re
coneixement oficial per primera 
vegada per part de la Federació 
Catalana, i que va tenir continu
ïtat el2015 amb la inclusió en el 
calendari de la Reial Federació 
Espanyola de Ciclisme (RFEC) 
fins que el2017 va debutar com 
un Europeu. 

CICLISME PISTA 
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POLÍTICA ESPORTIVA 

José Manuel 
Franco 
presidirà el CSD 
I MADRID I El delegat del Go
vern central a Madrid, José 
Manuel Franco, serà el nou 
president del Consell Supe
rior d'Esports (CSD), en subs
titució d'Irene Lozano, que 
cessarà avui del càrrec per 
integrar la llista del PSOE a 
les eleccions autonòmiques 
del proper 4 de maig. 

Franco ha estat poc més de 
tretze mesos al capdavant de 
la delegació, un temps mar
cat per la crisi de la Covid i 
els estats d'alarma, un refe
rent de l'oposició al govern 
regional liderat per Isabel 
Díaz Ayuso. 

BASQUET-

fi Barça busca 
avui certificar la 
primera plaça 
1 TEL-AVIVI El Barça visita avui 
(20.05, Dazn) el Maccabi de 
Tel-Aviv amb la possibilitat 
de segellar la primera plaça 
en la fase regular de l'Eurolli
ga i començar la setmana de 
doble compromís de la millor 
forma. Els blaugranes, enca
ra sense un Pau Gaso I que ja 
s'entrena a ple rendiment i 
està a prop de poder debutar, 
estan immersos en una ratxa 
de cinc victòries, encara que 
al Palau el Maccabi es va en
dur el triomf (67-68). Diven
dres els de Jasikevicius visi
taran la pista del Fenerbahçe. 

I MADRID I El Reial Madrid de
mandarà el doctor Eufemia
no Fuentes -una de les figures 
clau de l'operació Port, la tra
ma de dopatge més important 
del país- per les seues insinu
a,cions en el programa Lo de 
Evole sobre un suposat asses
sorament als metges del Reial 
Madrid. Els serveis jurídics del 
club blanc ja estan preparant 
tota la documentació per pre
sentar la denúncia ben aviat. 

Les reaccions de l'atletisme 
espanyol tampoc es van fer es
perar, així com les del mateix 
Fermín Cacho, acusat per Eu
femiano Fuentes de dopatge 
a Barcelona'92, a banda d'al
tres medallistes espanyols dels 
quals no va dir noms. 

Una de les proves disputades dissabte al velòdrom d'Horta. 

Jordi Évole va preguntar de 
manera clara a Eufemiano per 
la seua relació amb diferents 
clubs de futbol espanyols com 
València, Reial Madrid, Barce
lona o Reial Societat. 

Quan el va qüestionar sobre 
el seu possible assessorament 
amb els tècnics del València, el 

Eufemiano Fuentes. 

metge va ser rotund en la seua 
negació, però al ser preguntat 
pel mateix però al Reial Ma
drid, la resposta va sembrar 
el dubte en l'ambient. Silenci 
llarg i un taxatiu: "No et con
testaré aquesta pregunta." El 

En declaracions a l'Heral
do de Soria, l'atleta sorià va 
declarar que "més d'hora que 
tard prendrà una decisió sobre 
si demandar Fuentes o no". Va 
assegurar que "quan estigui 
ben assessorat legalment ja en 
parlaré". Cacho va dir que està 
"molt afectat. El primer que he 
de fer és recuperar-me mental
ment, perquè estic destrossat". 

Podis dels lleidatans Fitó i Curià 
a les copes Estatal i Catalana 
I LLEIDA I El lleidatà Ricard Fitó 
(CC Translujan) va guanyar la 
cursa d'eliminació, en júniors, 
de la segona prova de la Copa 
d'Espanya de ciclisme en pista 
que es va disputar dissabte al 
velòdrom d'Horta (Barcelona). 
Per la seua part, Oleguer Curià 

(CC Terres de Lleida), en infan
tils, va anar tercer en escratx 
en la tercera prova de la Copa 
Catalana. Àlex 'Lladonosa (CC 
Vilanova), en júniors, va ser cin
què en puntuació. Manel Tomàs 
va ser el tècnic que va acompa
nyar els lleidatans. 
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Marc Ràdua, sisè a la 
Copa del Món de skimo 
Prova d'esprint d'esquí de muntanya que es va disputar a Itàlia 

Marc Ràdua, en la prova en la qual va acabar sisè. 

Aïna Garreta es va endur el títol estatal en cadets. 

AGÈNCIES 
I MADONNA Dl CAMPIGUO I El palla
rès Marc Ràdua va finalitzar 
en la sisena posició en la pro
va d'esprint de la Copa del 
Món d'esquí de muntanya, 
disputat aquest cap de setma
na a Madonna di Campiglio. 
L'esquiador del Club Esquí 
La Pobla de Segur (CEPS), 
que competeix en la catego
ria sub-20, també va acon
seguir la catorzena posició 
en el Quilòmetre Vertical 
i la quinzena en la carrera 
individual. 

D'altra banda, Lleida va 
assolir diversos podis en el 
Campionat d'Espanya d'es
quí de muntanya per equips, 
que es va celebrar la setma
na passada a Candanchú. En 
categoria absoluta, Júlia Ca
sanovas va aconseguir la vic
tòria i Marta Riba va firmar 
la segona posició. En la cate
goria masculina, l'urgellenc 
Jordi Alís, fent parella amb el 
gironí Nil Cardona, va pujar 
al segon calaix del podi. 

En categoria júnior mas
culina, Roger Fíguls, de l'As
sociació Esportiva Pallars, 
es va penjar la medalla de 
bronze, mentre que en ca
dets una altra pallaresa, Aina 
Garreta, es va endur el títol. 
Arnau Balcells, del Centre 
Excursionista Alta Ribagor
ça, va ser medalla de plata. 

El lleidatà Adrià Monné obté la victòria a l'Estatal de motocròs 
I ALBAIDA I El lleidatà Adrià Monné va confirmar la seua regularitat en el Campionat d'Espanya 
de motocròs a l'imposar-se en la segona prova puntuable disputada diumenge passat a Albaida. 
El pilot de Bellpuig, que havia estat quart en cronometrada, va finalitzar segon a la primera 
mànega i va guanyar la segona, la qual cosa li va donar la victòria final. Ara, el pilot del Moto 
Club Segre se situa a només quatre punts del líder de MX125, Pablo Gutiérrez. 
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Estades de Setmana Santa del Lleida Llista • El Lleida Llista 
va posar ahir en marxa les estades de Setmana Santa per als 
jugadors del planter i nous practicants d'hoquei patins. 

El Balàfia Vòlei, al campus Xavier Estrada • El Balàfia Vòlei par
ticipa en una nova edició del campus poliesportiu de l'àrbitre 
internacional de futbol Xavier Estrada a Torrefarrera. 

Campus ADEJO de Setmana Santa • La ci'uquena edició del 
campus ADEJO de Setmana Santa d'escacs es va posar ahir en 
marxa amb la participació d'un màxim de 6 jugadors per grup. 

Carrasco, millor júnior de l'Estatal• Emma Carrasco, a la dre
ta amb la seua cosina Mireia Pradell, va ser la millor júnior a 
l'Estatal absolut de natació, divuitena en punts FINA. 
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