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Una desena de promotors d'energies renovables han desistit de construir setze centrals solars i eòliques a Lleida. Són 
una de cada deu instal·lacions de panells solars i molins previstes fins ara. Les empreses s'han acollit als terminis 
que Estat i Generalitat els van donar per renunciar-hi sense perdre les fiances milionàries que havien dipositat. 

ENERGIES NETES 

Deu promotors renuncien a construir 
setze centrals eòliques i solars a Lleida 
Una de cada deu instal·lacions de molins i plaques fotovoltaiques previstes fins ara 
R.RAMrREZ 
1 LLEIDA I Setze projectes d'ener
gies renovables no veuran la 
llum a Lleida. Una desena de 
promotors han renunciat a cons
truir onze centrals solars i cinc 
d'eòliques que tramitaven a la 
Generalitat. S'han acollit als 
terminis que l'Executiu català 
i l'Estat els van donar per de
sistir sense perdre les fiances 
milionàries dipositades durant 
el procés d'autorització. Les ins
taHacions desistides suposen 
una de cada deu plantes de pla
ques fotovoltaiques i molins de 
vent previstes a les comarques 
lleidatanes, i sumen 364,5 MW. 

Cinc projectes desistits cor
responen a tres centrals sol(!rs 
a les Garrigues i dos d'eòliques 
al Segrià promogudes per filials 
de Forestalia. Aquest grup és 
objecte de polèmica pels seus 
plans per a línies de molt alta 
tensió (vegeu el desglossament). 
Tres més són de l'energètica Na
turgy, que impulsaven molins 
en terrenys de la Segarra que 
es disputen Siemens Gamesa, 
Samca i Green Capital Power. 
També ha decaigut el projecte 
d'una filial de la firma alemanya 
Q Cells per a una planta solar a 
Castelldans. La resta són instal
lacions fotovoltaiques menors 
en mans de set promotors. Les 
fiances recuperades, de 40.000 
euros per cada MW, ascendirien 
a més de 14 milions. 

EN CATALUNYA 
Al conjunt de Catalunya les 
renúncies inclouen més de 
vuitanta projectes que 
sumen més de 2.600 MW 

Forestalia i altres promotors 
es van acollir a l'opció de de
sistir sense penalitzacions que 
l'Estat va oferir al desembre per 
a projectes que haguessin xocat 
amb impediments durant la tra
mitació. La Generalitat va obrir 
el seu a l'octubre, quan va apro
var el decret que va obligar a 
reiniciar el tràmit de gairebé to
tes les centrals solars i eòliques 
sota noves regles, com buscar 
acords amb el territori. Qui no 
pogués o volgués fer-ho, tenia 
tres mesos per renunciar sen
se perdre la fiança. Els que han 
pres aquest carni poden tornar 
a demanar permisos en el futur. 
A tot Catalunya, les renúncies 
inclouen vuitanta-dos projectes 
i una potència de 2.685 MW. 
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COMARCA MUNICIPI PROMOTOR TIPOLOGIA POTENCIA (KW) 

Alt Urg 11 Fígols i Alinyà Ramaderia de les Escales Solar 

Garrigues Granyena de les Garrigues Energía Inesgotable de Ciclo, S.L. Solar 

Granadella (la) Energía Inesgotable de Elipsis, S.L. Solar 

Bellaguarda Energía Inesgotable de Beta, S.L. Solar 

Castelldans Castelldans Solar, S.L.U. Solar 

Pla d'Urgell Torregrossa Amara Sistemas Logísticos, S.L. Solar 

Seg_arr Ivorra Naturgy Renovables, S.L.U. Eòlica 

Talavera Naturgy Renovables, S.L.U. Eòlica 

Ribera d'Ondara Naturgy Renovables, S.L.U. Eòlica 

Segnà Granja d'Escarp (la) Energia lnagotable de Bunda, S.L. Eòlica 

Seròs Energia lnagotable de Bellatrix, S.L. Eòlica 

Almacelles llerprotein, S.L. Solar 

Lleida Valdillones Solar I, S.L. Solar 

Seròs Ming Solar I S.L. Solar 

Seròs Energia Solar De Seros, SL Solar 

Urgell Verdú Estabanell Generacio SL Solar 

TOTAL 

1.200 

4o.ooo~ 

30.000 

25.000 

49.680 

12.450 

29.400 

33.000 

33.000 

49.500 

49.500 

1.950 

2.600 

2.000 

2.475 

2.750 

364.505 

364,5 
MW DESISTITS A LLEIDA 

Són 11 centrals solars i 5 d'eò
liques distribuïdes en 5 comar
ques: Alt Urgell, Garrigues, Pla, 
Segarra, Segrià i Urgell. 

DELS PROJECTES 

Els desistiments suposen al vol
tant del1 0% dels 110 parcs so
lars i dels 45 eòlics previstos fins 
ara a Lleida. 

7 
MW ARA EN TRAMIT 

Dels quals el47%, 253 MW, es 
tramita a l'Estat i la resta, 284 
MW, a la Generalitat, que exi
geix més requisits. 

Grans plantes d'Alcarràs, davant d'Urbanisme 
La comissió sotmetrà avui a aprovació les quatre que projecta Ignis i la de Solaria, 
que sumen 250 MW, gairebé la meitat de la potència que-es tramita a tota la província 
I LLEIDA I La comissió d'Urba
nisme de Lleida sotmetrà avui 
a aprovació els projectes de 
les cinc grans centrals solars 
que estan actualment en tra
mitació a Alcarràs: les quatre 
del grup Ignis i la de Solaria. 
Cada una té una potència pre
vista de 50 MW, amb la qual 
cosa sumarien 250. Es trac
ta de gairebé la meitat de la 
prevista entre totes les plan
tes fotovoltaiques i eòliques 
que es troben ara en procés 
d'autorització a les comarques 
lleidatanes. 

Aquests cinc projectes ar
ribaran a la comissió després 
d'un acord per compartir una 
única línia elèctrica per eva
cuar l'energia dels seus panells 
solars i reduir així l'afectació 
al territori. La Generalitat va 
exigir també als promotors 
que la soterressin, un canvi en 
el qual ja podrien estar treba
llant (vegeu SEGRE d'ahir). 

Tant aquests camps de 
plaques solars com les línies 

Un acte de la plataforma contra macroprojectes de Ponent. 

d'evacuació han xocat amb 
oposició veïnal i ecologista 
al Segrià. Es plantegen en un 
moment en què Forestalia ha 
iniciat els tràmits per a tres 
línies de molt alta tensió que 
també han despertat rebuig, 
una al Pallars Jussà i dos a 
través de les comarques de 

pla. Totes tenen una matei
xa funció: transportar fins a 
Barcelona l'energia de parcs 
eòlics i solars d'Aragó. El pro
motor ha comunicat a càrrecs 
públics de Lleida la retirada 
d'una d'aquestes,1a que ani
ria des de Massalcoreig fins a 
Ciutadilla (vegeu SEGRE del 

MOBU.ITZACIONS 

Campanya de la CUP 
I La CUP va iniciar ahir a Al
carràs la campanya "Energies 
netes en mans brutes" contra 
grans projectes de renovables 
i en suport a les plataformes 
que els rebutgen. 

Plataforma del Segrià 
I L'entitat que agrupa veïns i 
ajuntaments del Segrià contra 
grans projectes de renovables 
presentarà avui al·legacions 
a la subdelegació del Govern 
central a Lleida. 

2 de febrer). Tanmateix, con
sistoris, entitats i particulars 
presenten al·legacions perquè 
l'expedient encara segueix en 
exposició pública i encara no 
s'ha retirat. Així mateix, par
tits i plataformes organitzen 
mobilitzacions de protesta 
(vegeu les claus). 
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COMARQUES Castellnou ven 70.000 calçots 
a la setmana a Lleida i Barcelona. 

AGRICULTURA INCENDIS 

El Govern demana a 75 pagesos que 
tornin els ajuts per l'incendi del 2019 
Al constatar que no han contractat l'assegurança que s'exigia a la convocatòria 
després del foc de la~Ribera d'Ebre I, I Reclama la subvenció concedida i interessos 

MARIA MOLINA 
I BOVERA I La conselleria d'Acció 
Climàtica reclama als agricul
tors afectats per l'incendi del 
juny del 2019 a les Garrigues, 
el Segrià i la Ribera d'Ebre les 
compensacions concedides per 
paHiar els danys del foc ja que 
no van contractar en el seu dia 
l'assegurança per cinc anys 
que es requeria a la convocatò
ria d'ajuts. Segons l'alcalde de 
Bovera, Òscar Acero, són uns 
setanta-cinc d'aquest munici
pi, Maials, Llardecans, Flix, la 
Torre de l'Espanyol i la Palma 
d'Ebre, amb finques petites cre
mades als quals no compensava 
contractar aquesta assegurança. 
Ara, quan pensaven que el de
partament havia retirat aquesta 
condició "ja que assegurar una 
zona on hi ha hagut una catàs
trofe és un contrasentit", va in
dicar Acero, estan arribant les 
cartes en les quals es reclama 
la devolució de les subvencions. 

És el cas de Josep Maria Tor
res, un damnificat de Flix que 
va rebre fa poc la notificació 
de sol·licitud de retorn i que 
va sol·licitar ajuts el novembre 
del2019. Va rebre 2.376,74 eu
ros de compensació. Segons la 
carta remesa per la conselleria 
d'Acció Climàtica, després de 
comprovar a primers de gener 
d'aquest any les dades, s'ha 
constatat "que s'ha incomplert 
el compromís de contractar 
una assegurança agrària", per 
la qual cosa s'exigeix la devolu
ció de 2.550,87 euros, la quanti
tat concedida més 174,13 euros 
d'interessos. · 

Una de les protestes del territori l'agost del2019 per exigir ajuts per l'incendi. 

SIS POBLES 

Els pagesos afectats són 
de Bovera Maials, Flix, 
Llardecans, la Palma d'Ebre 
i la Torre del Espanyol 

Aquesta situació ha cre
at malestar a la zona ja que a 
aquest greuge se li sumen les 
protestes pels peritatges del 
temporal Filomena del gener 

·del 2021 als camps d'oliveres 

també a la comarca de les Gar
rigues (vegeu el desglossament). 
Acero va indicar que la quanti
tat que es reclama a cada afectat 
s'atansa als 2.000 euros, de ma
nera que calcula que s'hauran 
de tornar uns 150.000 euros a la 
Generalitat. Segons el portaveu 
d'Asaja, Pere Roqué, "és incre
ïble com s'afanya la conselleria 
a reclamar la devolució d'ajuts 
i la lentitud amb què els conce
deix". Així mateix, va criticar 
el fet que ara exigeixi el retorn 
d'uns diners per paHiar perju-

dicis per un incendi. Per la se
ua part, fonts d'Acció Climàtica 
van confirmar que s'està pro
cedint a fer aquest tràmit i van 
remarcar que ja es va notificar 
amb anterioritat els afectats que 
havien de tornar aquests diners. 
Van puntualitzar que poden 
presentar un recurs en cas de 
no estar-hi d'acord i van insistir 
que contractaT una assegurança 
és la manera de controlar que es 
recupera la producció i que, en 
la majoria dels casos, no s'hau
ria de pagar fins al tercer any. 

GENERALITAT JOCS OLÍMPICS D'HIVERN MUNICIPIS SEGURETAT 

El sector confiava 
que retirarien la 
condició, que 
considera injusta 
• El sector afectat pel foc 
confiava que la clàusula 
que exigia la contracta
ció d'una assegurança 
per cinc anys es retirés 
per injusta ja que sol· lici
tar ajuts per compensar 
danys no sortia a comp
te. D'aquesta manera, 
assegurar per cinc anys 
30 hectàrees costaria uns 
10.000 euros i l 'ajuda a 
cobrar·seria la meitat, la 
qual cosa no implica cap 
avantatge per a les per
sones que treballen al 
camp. A més, se suma el 
problema de la fiscalitza
ció ja que hi ha un incre
ment de renda si es reben 
subvencions. 

Sense notícies 
sobre la revisió de 
peritatges de 
danys pel Filomena 
• Tant l'alcalde de Bove
ra, Òscar Acero, com el 
president d'Asaja, Pere 
Roqué, van expressar les 
seues queixes pel silenci 
de la conselleria respec
te a la revisió de peritat
ges pels danys causats 
pel temporal Filomena 
del gener de l'any passat. 
Asseguren que les al·le
gacions es van presentar 
fa un mes i que encara no 
s'ha tingut contestació. La 
comarca de les Garrigues 
va ser una de les més per
judicades per les nevades 
que van destrossar camps 
d~oliveres que es van peri
tàr "tard i malament", se
gons afirmen. 

El Govern promet Jocs sense 
"disbarats ambientals" 

Queixes a Bellpuig al detectar vehicles 
que circulen amb excés de velocitat 

1 LLEIDA I La consellera de Presi
dència, Laura Vilagrà, va ga
rantir ahir que la celebració dels 
Jocs Olímpics d'Hivern al Pi
rineu el2030 no suposaria "cap 
disbarat ambiental" perquè "no 
es construirà cap gran infraes
tructura esportiva que després 
dels Jocs no tingui ús". Vilagrà 
va assegurar que a l Govern 
"preocupa l'impacte ambien· 
tal" d'unes olimpíades i va ex· 
plicar que, per aquest motiu, "hi 
haurà un estudi molt exhaustiu 

des del punt de vista climàtic i 
d'afectació en aquesta eventual 
candidatura". 

Així mateix, va prometre in
versió tant si la cita olímpica se 
celebra com si no i va apuntar 
que "el Govern no vincula el 
futur del Pirineu ni del conjunt 
del model productiu del país a 
un esdeveniment que pot ser 
rellevant, molt important, però 
no és l'únic". "Sabem que tenim 
deures amb el Pirineu i els fa. 
rem hi hagi Jocs o no", va dir. 

LAIA PEDRÓS 
I BELLPUIG I Veïns de Bellpuig han 
mostrat malestar al detectar 
que alguns vehicles circulen 
amb excés de velocitat al nucli 
urbà. L'alcalde, Jordi Estiarte, 
va explicar que són conscients 
d'aquesta problemàtica i ja 
han intensificat la vigilància, 
tant amb els agents municipals 
com en coordinació amb els 
Mossos d'Esquadra. 

Estiarte va detallar que en 
els últims mesos han detectat 

un grup de conductors novells 
que circulen a una velocitat 
poc adequada per l'interior 
del municipi a la tarda i la nit, 
bàsicament a la zona de l'ins
titut. De fet, segons Estiarte, 
els Mossos van denunciar un 
d'aquests conductors dilluns 
passat. 

Des de finals d'estiu, el Ser
vei Català de Trànsit (SCT) 
instal-la e n dies alterns ra
dars mòbils en dos carrers de 
Bellpuig (avinguda de Lleida 

i carrer la Font). L'ajuntament 
va contactar amb Carreteres 
després de detectar petits ac
cidents en aquestes vies i per 
queixes de veïns p erquè els 
vehicles circulaven amb excés 
de velocitat. Es tracta d'una 
mesura provisional a l'espera 
d'aconseguir una solució física 
definitiva. Estiarte va avançar 
que, després de veure que el 
problema no disminueix, ex
ploraran noves possibi1itats 
amb l'SCT. 
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SUCCESSOS VESTIGACIÓ 

Un veí causa l'alarma a les Borges Blanques 
al disparar balins des del balcó de casa 
L'autor va llançar entre quinze i vint projectils que van causar danys als vidres i la xapa de cotxes 
estacionats al carrer Sant Jaume li No ha estat localitzat i els Mossos tenen dos sospitosos 

REDACCIÓ 
I LES BORGES BLANQUES I Els Mossos 
d'Esquadra van obrir ahir una 
investigació per localitzar una 
persona que a primera hora del 
matí va disparar diversos trets 
amb una escopeta de balins des 
del balcó d'un bloc de pisos del 
carrer Ensenyança de les Bor
ges Blanques. 

Segons van explicar fonts 
properes al cas, l'autor hauria 
disparat entre quinze i vint 
projectils d'uns quatre miHí
metres que van impactar en dos 
vehicles estacionats al carrer 
Sant Jaume, a la part posterior 
de l'edifici. Tot i que els inves
tigadors que treballen en el cas 
desconeixen quina arma hauria 
utilitzat, sospiten que seria un 
escopeta d'aire comprimit que 
hauria disparat com a mínim 
des d'un tercer pis. 

L'avís es va rebre al voltant 
de tres quarts de nou del matí 
i al lloc van acudir agents de la 
unitat Arro de los Mossos d'Es
quadra, que van acordonar di
versos carrers propers de forma 
preventiva. 

El propietari d'un dels ve
hicles danyats, Joan Roset, va 
relatar que com cada matí es
tava prenent un cafè en un bar 
del carrer Sant Jaume quan va 
entrar un home explicant que 
li havien disparat al vidre del 
cotxe i també ho havien fet a un 
Seat Toledo que estava aparcat. 

Alguns veïns van apuntar que 
l'autor seria un home d'uns tren
ta anys que ja hauria causat al
tres aldarulls similars. 

Els Mossos d'Esquadra van 
entrar a l'edifici des d'on havien 
sortit els trets sense trobar la 
persona que havia disparat, 
per la qual cosa van obrir una 
investigació per localitzar l'au
tor. Segons van explicar fonts 
properes al cas, els agents es
tarien estudiant dos possibles 
sospitosos, malgrat que al tan
cament d'aquesta edició encara 
no s'havia produït cap detenció 
per aquests fets. 

Per la seua banda, l'alcal
dessa de les Borges Blanques, 
Núria Palau, va agrair la ràpida 
actuació de les forces i cossos 
de seguretat. 

OPERATIU 

Els agents van entrar a 
l'edifici des del qual van 
sortir els trets, encara que 
no van trobar l'autor 

Agents de I'Arro sortint de l'edifici del carrer l'Esperança, des del qual es van registrar els trets. 

"Resulta que era el meu co
txe. He sortit i he vist cinc o 
sis impactes que han trencat el 
vidre de darrere, així que hem 
trucat a la policia." Va assegurar 
que quan van arribar els efec
tius, "han disparat dos o tres 
trets més que gairebé toquen 
els agents, moment en què tots 
els que érem aquí hem sortit 
corrents i han acordonat tota 
la zona". El propietari d'un vehicle amb el vidre trencat pels balins. Els agents van acordonar el carrer de forma preventiva. 

Sufoquen un incendi de vegetació a Castissent 
I TREMP I Un incendi va calcinar ahir al matí 0,4 hectàrees de ve
getació a Castissent, al terme municipal de Tremp. El foc es va 
originar pocs minuts abans de les dotze del matí i al lloc van acu
dir cinc dotacions terrestres i tres mitjans ae;ris dels Bombers de 
la Generalitat. 

Nou número identificatiu als Arro a partir del març 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir del març el 
nou número operatiu policial als agents de totes les àrees regionals 
de recursos operatius (Arro), que també realitzen treballs d'ordre 
públic juntament amb la Brigada Mòbil. 

A judici per les protestes a la sentència de 1'1·0 
I BARCELONA I L'Audiència de Barcelona jutjarà avui un jove de les 
Valls d'Àneu arrestat a les protestes per la sentència del procés. 
La Fiscalia demana set anys i mig de presó. 

SUCCESSOS OPERACIÓ 

Presó per robatoris en domicilis de 
Linyola, Bell-lloc, Bellpuig i Sidamon 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA I El jutge ha empresonat 
set de v uit membres d'un grup 
criminal molt actiu que robava 
en domicilis de diferents punts 
d'Espanya, entre els quals als 
municipis de Linyola, Bell-lloc 
d'Urgell, Bellpuig i Sidamon. 
L'operació s'ha portat de forma 
conjunta entre la Policia Naci
onal, els Mossos d'Esquadra 
i la Guàrdia Civil i al grup se 
li atribueixen almenys setze 
robatoris amb força. 

Els detinguts van començar 
a operar a Tortosa el setembre 
del 2021 i vivien a l'Hospital 
de Llobregat i Cornellà de Llo
bregat. Els investigats actua
ven sempre durant el dia i per 
als robatoris es traslladaven 
almenys tres persones amb 
vehicles. 

Feien maniobres de vigilàn
cia i accedien a l'interior dels 
domicilis fent paianca amb un 
tornavís o una eina similar a 
la porta principal, per després 

fracturar el bombí del pany 
amb unes alicates extensibles. 
De vegades, entraven per una 
finestra. 

Una vegada comès el ro
batori, un dels vehicles feia 
d'avançada per detectar con
trols policials i donar temps a 
reaccionar els vehicles de cua 
que portaven els objectes sos
trets. Buscaven principalment 
joies i objectes de valor que ve
nien o es quedaven per a ús 
personal. 

I 
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ESPORTS 2 Olimp•sme. El lleidatà Jaume Pueyo debuta 
en uns Jocs amb el lloc 37 en l'esprint 

Motociclisme. Marquez reconeix que ara 
mateix no està per competir pel podi. 

111111111111 1111111111111111111 

ESQUÍ DE MUNTANYA CAMPIONAT D'EUROPA 

Boí Taül I obre l'Europeu 
L'Alta Ribagorça exhibeix el seu patrimoni cultural en una cerimònia d'inauguració vistosa que 
suposa l'inici de la prova reina de la temporada li La competició arranca avui amb l'esprint 

X. PUJOL/AG~NCIES 
I TAüLL I L'exterior· de l'església 
romànica de Sant Climent de 
Taüll va acollir ahir la cerimònia 
d'inauguració dels Campionats 
d'Europa d'esquí de muntanya, 
que per primera vegada se ce
lebren a la Vall de Boí. Un to
tal de dino1:1 països (Andorra, 
Alemanya, Austria, Bèlgica, Es
lovàquia, Eslovènia, els Estats 
Units, Espanya, França, Grècia, 
Itàlia, Noruega, Polònia, Portu
gal, República Txeca, Romania, 
Rússia, Suïssa i Suècia) estaran 
representats en la competició 
que arranca avui a l'estació Boí 
Taüll i que es desenvoluparà fins 
diumenge. 

L'acte va voler atansar el ter
ritorl a tots els assistents amb 
la projecció d'un vídeo de la 
Vall de Boí, amb imatges de les 
diferents activitats que es de
senvolupen tant a l'estiu com a 
l'hivern, amb especial protago
nisme al patrimoni cultural i a 
l'entorn natural que es troben 
a l'Alta Ribagorça. Els abande
rats dels dinou països van es
tar acompanyats per fallaires, 
protagonistes indispensables 
d'una de les tradicions culturals 
més arrelades a la Vall de Boí. 
La cerimònia va acabar amb un 
castell de focs artificials. L'església romànica de Sant Climent de Taüll va ser el lloc escollit per fer la cerimònia d'inauguració del certamen. 

Les falles van ser també protagonistes durant la desfilada dels dinou països participants. 

Per un altre costat, en els 
parlaments, Antoni Sanmartí, 
director d'FGC Turisme, va afir
mar que la celebració de l'Eu
ropeu "és una fita històrica per 
a la Vall de Boí i també per al 
Pirineu Català. Un dels eixos 
estratègics en la gestió d'estaci-

o ns de muntanya de Ferrocarrils 
és la promoció de l'esport i de 
la vida saludable, i avui estem 
aquí fent precisament això, en 
coHaboració amb tota la res
ta d'actors que han fet possible 
aquesta aventura". 

La competició arranca avui 

amb la disciplina de l'esprint, 
que es disputarà al Pla de les 
Vaques. Per una altra banda, 
demà serà el torn de la Vertical 
i, després de la jornada de des
cans de divendres, dissabte està 
prevista la individual i diumen
ge els relleus. 

,. LA REPRESENTACIÓ LLEIDATANA 

Ràdua aspira a medalla en U20 
i Alins, a entrar al Top 20 sènior 
• Lleida comptarà amb dos 
representants al Campionat 
d'Europa de Boí Taüll, el jo
ve Marc Ràdua, de 19 anys i 
natural de la Pobla de Segur, 
i Jordi Alins, de 27 i nascut a 
la Seu d'Urgell. 

El pallarès, una de les pro
meses més fermes de l'esquí 
de muntanya estatal, aspira 
a medalla en la seua catego
ria després d'una tempora
da en la qual ja sap el que 
se suposa pujar al podi a la 
Copa del Món. "No acos
tumo a posar-me objectius, 
no m'apassiona, però sí que 
m'agradaria fer-ho bé i llui
tar per la medalla en alguna 
de les proves, especialment 
en l'esprint, que és la moda
litat que millor se'm dona, 
però també en la individu
al, encara que intentarem 

ser competitius en totes", va 
apuntar. "Aquesta tempora
da ja hem aconseguit algun 
podi a la Copa del Món, tant 
en esprint com en individu
al, així que ho veig factible", 
va asseverar l'esquiador del 
CEPS, que prendrà part en 
les quatre disciplines del 
campionat. 

Jordi Alins, per la seua 
part, té un objectiu clar, en
trar al Top 20 absolut. "Es 
pot aconseguir si tinc un bon 
dia, però el nivell és molt alt. 
L'urgellenc, que només par
ticiparà en la individual de 
dissabte, valora molt que el 
certamen es disputi a casa. 
"La infraestructura i l 'ex
periència la tenim. Córrer 
a casa sempre és un al·lici
ent més per a nosaltres", va 
apuntar. 

cfarre
Resaltado
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