
1 24 1 ESPORTS 

ESQUÍ DE MUNTANVA COMPETICIO 

El grup d'esquiadors del Centre de Tecnificació, durant una de les travessies dissenyades pera la concentra ció. 

La Vall Fosca, paradís vertical 
El Centre de Tecnificació de Catalunya tria el Pallars per a una concentració 
de 17 esquiadors 11 Una t avessia fins al pie de la Mainera, colofó de l"stage' 

REDACCIÓ 
1 LA TORRE DE CAPDELLA 1 El Centre 
de Tecnificació d'Esquí de Mun
tanya de Catalunya (CTEM) ha 
triat la Vall Fosca coma escena
ri d'una concentració pera 17 
deis seus integrants centrada en 
la formació en muntanya per als 
esquiadors més joves. Amb el 
refugi de Colomina com a ba
se d'operacions, les principals 
promeses catalanes d'aquesta 
especialitat van completar una 
travessia fins al pie de Vidals pel 
coll de Carboneres, amb l'ob
jectiu de progressar en la seua 
formació en plena muntanya i 
en l'aprenentatge de la utilitza
ció de grampons i piolets. Per 
tancar la concentració, els 17 
esquiadors van completar una 
travessia fins al pie de Mainera, 
situat a 2.909 metres d'altitud i 
passant pel canal nord. 

Segons Pau Gómez, director 
del CTEM, la intenció d'aquesta 
concentració ha estat "seguir 
formant els joves valors del cen
tre en els fonaments de la mun
tanya i en la gestió de perills". 
En aquesta sentit, l'stage també 

Part del grup d'esquiadors del CTEM seguint les indicacions deis tecnics. 

va tenir un apartat tecnic, amb 
xarrades sobre material d'esquí 
de muntanya i la planificació 
d'itineraris. 

El CTEM, que compta amb 
prop de 30 esquiadors i una am
plia representació lleidatana, 
va elegir aquestes dates com 
a transició entre el final de la 

competició a la Copa del Món 
a Maddona di Campiglio (Italia) 
i el tancament de la temporada, 
que comptara amb dos. concen
tracions més. 

La Vall Fosca va engegar l'any 
passat una zona d'esquí de mun
tanya i raquetes de neu per als 
practicants que s'escapen de les 

BASQUET EUROLLIGA 

estacions. Dins d'aquest projec
te es va fer una classificació del 
terreny (ATES) per dissenyar els 
itineraris. A la Vall Fosca hi ha 
25 propostes d'itineraris i en els 
dos principalsaccessos, a Filia i 
abans d'arribar a Saliente, s'han 
instaHat uns plafons amb plans 
de la zona. 
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Benzema sera 
jutjat a l'odubre 
per fer xantatge 
1 PARIS 1 El judici al futbolista 
frances Karim Benzema, del 
Reial Madrid, per suposada 
complicitat en el xantatge a 
Mathieu Valbuena amb un 
vídeo sexual se celebrara del 
20 al21 d'octubre. Si Benze
ma és declarat culpable, amb 
quatre acusats més, podría 
ser condemnat a una pena de 
5 anys de presó i a una multa 
de 75.000 euros. 

FUTBOL 

El Marsella es 
planteja una 
sanció a Lirola 
1 MARSELLA! El Marsella es plan
teja imposar sancions disci
plinaries als jugadors Poi 
Lirola i Leonardo Balerdi 
després d'haver estat iden
tificats en una festa iHegal a 
Badalona diumenge passat. 
L'esdeveniment il·legal es va 
celebrar en un xalet amb l'as
sistencia de 33 persones, una 
xifra que sobrepassa la res
tricció que limita les reunions 
en espai obert a 6 persones. 

BASQUET 

Westbrook 
firma un historie 
triple-doble 
1 WASHINGTON 1 Russell West
brook va firmar 35 punts, 14 
rebots i 21 assistencies, la se
ua millor marca a l'NBA, en 
la victoria deis Wizards pyr 
132-124 sobre els Pacers. Es 
la tercera vega da en la histo
ria de la competició que un 
jugador supera els 30 punts, 
10 rebots i 20 assistencies, 
registres que només van as
solir Osear Robertson (1961) 
i Magic Johnson (1988). 

Polemica derrota del Bar~a per una 
tecnica a Mirotic durant la prorroga 

Nick Calathes és defensat per Chris Jones, jugador del Maccabi. 

99 MACCABITEL-AVIV 

94 FC BARCELONA 

MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (10), Jones (4), 
Caloiaro (12), Bender (16) i Zizic (24) - inicial-, 
Bryant (10), Cline, Casspi (11), Dorsey (10), Di
bartolomeo i Blayzer (2). 

FC BARCELONA: Calathes (9), Higgins (20), 
Abrines, Mirotic (23) i Oriola (4) - inicial-, Da
vies (12), Westermann (2), Bolmaro, Smits (6), 
Martínez, Kuric (12) i Hanga (6). 

Arbitres: Boltauzer, Difallah 1 Rocha. 

Parcials: 19·14, 20-24,26-21, 15-21 i 19-14. 

1 TEL-AVIV 1 El Bar~a no va poder 
segellar ahir el primer lloc en 
la fase regular de l'Eurolliga a 
l'encaixar una polemica derrota 
davant del Maccabi (99-94), duel 
que van decidir els arbitres amb 
una tecnica a Nikola Mirotic a 
la prorroga. Els coHegiats van 
castigar el blaugrana per trepit
jar la línia en un servei de banda 
deis locals amb empat al mar
cador (94-94) a 12 segons del 
final. Amb el 97-94, Davies va 
tenir un triple per empatar una 

altra vegada, pero no va entrar. 
El Bar~a haura de buscar diven
dres amb el Fenerbah~e aquesta 
primera pla~a que li garanteixi 
jugar contra el vuite classificat 
a les eliminatories, al no sumar 
ahir davant d'un equip eliminat 
i sense oferir el seu millor joc. 

El Madrid va perdre davant 
de l'Efes (83-108), i posa en pe
rillla seua participació en els 
play-offs de la competició, men
tre que el Baskonia es va impo
sar al Panathinaikos (82-97). 
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lmpuls a la indústria espacial 
ENTITATS 

Histories d'exit 
de Down Lleida 
a les xarxes 

La Generalitat invertir a un milió d'euros en !'estrategia NewSpace 11 Aportació 
per desenvolupar l'estacio de tt ra a l'Observatori del Montsec 

I LLEIDA 1 Down Lleida ha ini
ciat una secció a les xarxes 
socials per posar de manifest 
les capacitats de les perso
nes amb síndrome de Down 
i discapacitat inteUectual, ai
xí com la diversitat dins del 
mateix coJ.lectiu. Per aixo, 
publicara cada dimecres un 
cas d'una persona i anima a 
seguir aquestes histories a 
Instagram, Facebook i Twit
ter. La historia d'aquesta set
mana és la del Xavier que, 
gracies a la seua capacitat 
de memorització, sap els re
sultats de tots els partits de 
futbol de la jornada. 

REDACCIÓ/AGENCIES 
. 1 BARCELONA/LLEIDAI El Govern va 
aprovar ahir uns canvis de par
tides economiques que perme
tran una aportació a l'Institut 
d'Estudis Espacials de Catalu
nya (Ieec) i a la Fundació i2CAT, 
Internet i Innovació Digital de 
Catalunya de 500.000 euros a 
cada organisme per impulsar el 
sector NewSpace. Les activitats 
que podran desenvolupar amb 
aquestes aportacions tant l'Ieec 
com la Fundació i2CAT seran, 
entre altres, inversions a l'Ob
servatori Astronomic del Mont
sec, a Sant Esteve de la Sarga, al 
Pallars Jussa, per desenvolupar 
l'estació de terra pera comuni
cacions i control de satel-lits de 
}'Estrategia NewSpace. 

Aquesta podra fer seguiment 
i descarrega de les dades que 
envü el nanosatHlit Enxaneta 
i els futurs que es posin en or
bita; mapatge i posada en valor 
de laboratoris i infraestructu
res experimentals de tests per 
a la nova economía de l'espai 
a través de la creació del Ca
talonia NewSpaceLab, i la po
sada en marxa de la Catalonia 
NewSpace i un programa d'ac
celeració d'empreses emergents 
de la nova economía de l'espai. 

La Generalitat va assenyalar 
ahir que la nova economía espa
cial obre una finestra d'oportu
nitats grades a la democratitza
ció de l'espai, fins ara reservada 
a grans potencies de la indústria 
aeroespacial. 

Gracies al desenvolupament 

TRADICIONS INICIATIVES 

Les cara melles 
de la Seu i 
Castellciutat 
només en vídeo 
No es podran 
celebrar per la Covid 

1 LA SEU D'URGELL 1 Els carrers de 
la Seu d'Urgell i Castellciutat 
no podran disfrutar per segon 
any consecutiu de les tradici
onals caramelles. Per aquesta 
raó, els tres cors caramellaires 
han organitzat una cantada en 
format audiovisual. D'aquesta 
forma, les Caramelles Infan
tils, integrades per alumnes 
deis grups de cant cora l de 
l'Escola Municipal de Música 
(EMM) i l'alumnat de cinque 
de Primaria deis coHegis Mos
sen Albert Vives, Pau Claris i 
La Salle, han preparat quatre 
peces, una per part de cada 
centre educatiu, que compten 
amb l'acompanyament instru-

Llan~ament el passat 22 de mar~ del nanosatel·lit Enxaneta. 

NOUSECTOR 

La Generalitat preveu 
crear 1.200 nous !loes de 
treball i una facturació 
de prop de 300 milions 

tecnologic, la reducció de costos 
i un can vi de paradigma en la 
manera de portar a terme missi
ons espacials, les barreres d'en
trada han anat desapareixent 
i avui es poden oferir serveis 

basats en satHlits, les seues da
des i l'ús de l'espai per part de 
diferents sectors productius de 
Catalunya. 

En aquest sentit, el depar
tament de Polítiques Digitals 
ha impulsat !'Estrategia NewS
pace, que generara 1.200 nous 
llocs de treball i una facturació 
de prop de 300 milions fins al 
2025. En cinc anys, es preveu 
multiplicar per 2,5 el nombre 
d'empreses que avui dia es de
diquen al sector fins a arribar 
a les 75. 

Última edició de les caramelles a la Seu d'Urgell, el2019. 

mental de les professores de 
l'EMM Cati Plana i Georgina 
Fa bregas. Aquesta interpreta
ció ha estat gravada en vídeo, 
que es complementa amb les 
interpretacions del Cor de Ca
ramelles de la Germandat de 
Sant Sebastia i deis Carame
Ilaires de Castellciutat, amb 
cantades d'anys anteriors, al no 

poder fer assajos perla situa
ció sanitaria. El vídeo es podra 
veure per primera vegada el 
dissabte 3 d'abril a les 12 del 
migdia a l'enlla~ https://you
tu.be!HHkwcS2SxYc. A més, 
des de dissabte i fins dilluns, 
la sala de Sant Domenec s'en
galanara amb cistelles, faixes 
i barretines. 

Un enginyer 
de Cervera, a 
l'empresa de 
I'Enxaneta 
• El responsab le de 
l'equip tecnic d'Open 
Cosmos, empresa que ha 
desenvolupat el nanosa
tel·lit Enxaneta, és l'en
ginyér de Cervera J ordi 
Barrera, de 32 anys. Des
prés d'estudiar Enginyeria 
Aeronautica a Terrassa, 
Barrera es va traslladar al 
Regne Unit, on va ser soci 
fundador d'Open Cosmos. 
Les comarques lleidatanes 
tenen un paper important 
en !'Estrategia NewSpa
ce, jaque és l'Observatori 
Astronomic del Montsec 
l'encarregat de gestionar 
les dades que arribin del 
primer nanosatHlit de 
la Generalitat, elllan~a
ment del qua! va tenir lloc 
el passat 22 de mar~ amb 
l'objectiu de dotar d'una 
major connectivitat Cata
lunya i fer-se un lloc en el 
sector economic vinculat 
a l'espai. 

Aix í mateix, l'aero
port d'Alguaire estrena
ra aquest any dos edificis 
per a empreses i instaHa
cions per a proves de co
ets, segons la previsió de 
la Generalitat. 

SALUT OlA MUNDIAL 

DRETS 

Orientació 
laboral per a 
persones trans 
1 LLEIDA 1 La directora del 
SOC, Ariadna Rectoret, i la 
directora general d'Igualtat, 
Mireia Mata, van presentar 
ahir a l'oficina de treball de 
Tarragona un nou servei 
d'acompanyament, orienta
ció i inserciólaboral específic 
i personalitzat per a persones 
trans. Assegura la presen
cia en vuit oficines del SOC, 
entre les quals les de Lleida, 
d'una persona de referencia 
per tal d'oferir atenció a les 
persones trans i garantir-los 
que puguin exercir els seus 
drets. 

Lleida va registrar 364 nous 
casos de cancer de colon 
durant l'any passat 
ILLEIDA 1 L'AECC-Catalunya con
tra el Cancer de Lleida instal
lara avui una exposició i una 
taula informativa amb motiu 
del Dia Mundial contra el Can
cer de Colon. La mostra, que es 
podra visitar a la pla~a Ricard 
Viñes de Lleida durant tot el 
matí, explicara com es forma 
el cancer, el diagnostic preco~, 
com prevenir-lo i quins són els 
grups de risc. L'entitat sol·licita 
que es mantinguin els progra
mes de cribratges de cancer de 
colon malgrat la pandemia, ja 
que la paralització a causa de 
la Covid-19 esta retardant el 
diagnostics i, adverteix, aug
menta les possibilitats de detec
tar la malaltia en estadis més 
avan~ats. 

Així mateix, l'AECC recorda 
que el cancer és la primera cau-

sa de mort prematura entre els 
30 i els 69 anys, franja d'edat 
que inclou les persones de risc 
de desenvolupar un tumor de 
colon. Per aixo, insisteixen en 
la importancia que els progra
mes de cribratges siguin acces
sibles a tota la població per la 
capacitat de reduir la mortalitat 
d'aquest tipus de tumor. Segons 
l'Observatori del Cancer AE
CC, a Lleida es van diagnosti
car l'any passat 364 nous casos 
de cancer de colon i van morir 
162 persones a causa d'aquest 
tumor. A Catalunya, es van di
agnosticar 6.135 nous casos, el 
tumor més freqüent, seguit del 
de mama, prostata i pulmó. En 
bornes el cancer colorectal és 
el segon més habitual, darrere 
del de prostata i davant del de 
pulmó. 
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