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comarques

emergències bombers

Calcinat un cotxe a l’AP-2
al seu pas per Tarrés
❘ tarrés ❘ Un cotxe va quedar
calcinat per complet ahir al
migdia a l’autopista AP-2 al
seu pas per Tarrés, segons
van informar els Bombers
de la Generalitat, que van
rebre l’avís a les 11.50 hores.
Els dos ocupants van poder
sortir del cotxe i allunyar-se.
Una dotació va treballar en
l’extinció.

Revisen la xemeneia
d’una casa a Suterranya
❘ tremp ❘ Els Bombers van revisar ahir al matí la xemeneia
d’una casa de Suterranya, nucli de Tremp, per un incendi
que va començar a l’estufa.
Van ser alertats a les 11.16
hores.

Els Mossos homenatgen
companys morts
❘ sabadell ❘ Els Mossos d’Esquadra van fer ahir un acte
d’homenatge als policies del
cos que han mort últimament. El conseller d’Interior,
Joan Ignasi Elena, va presidir
l’acte al costat del comissari
en cap, el lleidatà Josep Maria Estela. Es va celebrar al
Complex Egara de Sabadell.
El cos compta actualment
amb 18.000 policies.

Un incendi calcina unes quaranta-cinc
hectàrees de bosc de ribera a Seròs
Es va declarar a les 12.51 hores als voltants del monestir d’Avinganya
BOMBERS DE SERÒS

a.g.b.

❘ seròs ❘ Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir durant
tota la tarda en l’extinció d’un
incendi de bosc de ribera que
va calcinar unes quaranta-cinc
hectàrees. El foc es va declarar
a les 12.51 hores en una zona
boscosa als voltants del monestir d’Avinganya, a prop del riu
Segre.
Inicialment, els Bombers de la
Generalitat van activar quatre
dotacions terrestres i dos d’àrees
però, davant del seu ràpid desenvolupament, van arribar a
intervenir-hi onze vehicles de
comandament, vuit dotacions
terrestres i tres mitjans aeris,
dos avions de vigilància i atac i
un helicòpter bombarder.

Controlat a les 19.10 hores
En els treballs d’extinció van
participar equips dels parcs de
Seròs, Lleida, les Borges Blanques i Mollerussa i unitats especialitzades de l’Epaf de Tremp
i els Graf de Lleida, Girona i
Tarragona. L’incendi va quedar estabilitzat a les 18.30 ho-

Un bomber treballant ahir a la tarda en l’extinció de l’incendi.

res i el van donar per controlat
a les 19.10 hores. Tanmateix, a
la zona van seguir treballant
una desena de dotacions i estava
previst que algunes continuessin a l’àrea durant tota la nit per
evitar que es revifés. Segons as-

senyalen dades provisionals dels
Agents Rurals, el foc va calcinar
una superfície aproximada de
45 hectàrees de bosc de ribera. També se n’investiguen les
causes.
Per la seua banda, l’ajunta-

ment de Seròs va reclamar de
“nou” al departament d’Acció
Climàtica “la necessitat imperiosa de mantenir les riberes
de riu netes per evitar incendis
descontrolats com el que hem
viscut avui [per ahir]”.
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
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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

municipis fires

equipaments

Tremp renova la fira de primavera i
dona protagonisme a l’alimentació
Obre la Fira Pallars Terra de Corder amb més de 40 expositors i un nombrós públic
ajuntament de tremp

r. r.

❘ tremp ❘ Tremp va inaugurar
ahir la fira Pallars Terra de
Corder, que unifica l’antiga
Fira de Primavera i la festa
gastronòmica del corder en
un únic certamen que té com
protagonistes els aliments artesanals i de proximitat. El recinte firal a la rambla del Doctor Pearson va reunir més de
quaranta parades dedicades a
la venda de formatges, vi, oli
i altres articles artesanals. Un
nombrós públic les va visitar
al llarg del matí. La fira acabarà avui amb un dinar popular
a base de corder que reunirà

dinar popular

Un dinar popular a base de
corder amb més de 700
comensals serà l’acte
central d’avui
més de set-cents comensals i
un ball a la tarda a la plaça
Catalunya.

Programa
Una vintena de restauradors
i productors d’alimentació de
la comarca participen en el

Pilar Cases i Carmel Mòdol, en una de les parades d’alimentació de la fira.

Pallars Food Fest, una mostra
alimentària que oferia tapes i
degustacions de vins i cerveses
locals als visitants sota la carpa de la Diputació. Una trobada de vehicles clàssics prevista
per avui, actuacions musicals,
tallers, jocs i la projecció d’un

documental sobre el rebuig de
l’os al Pirineu, entre altres activitats, completen el programa
d’aquest certamen, que pretén
també reivindicar la importància de la ramaderia extensiva
per a l’economia de la comarca. L’acte inaugural de la fira

festival folklore

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

va comptar amb la participació del secretari d’Alimentació de la Generalitat, Carmel
Mòdol; el president del consell del Pallars Jussà, Josep
Maria Mullol; l’alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases, i edils de
l’ajuntament.

Enquesta sobre
els usos a donar
a la biblioteca
de Sort
❘ sort ❘ L’ajuntament de Sort
ha obert una enquesta a
través d’internet per obtenir l’opinió dels veïns sobre
quins usos donar a la nova
biblioteca i quins serveis
oferir-hi.
El formulari, que es pot
trobar a la pàgina web municipal, apunta a possibilitats com deixar llibres a
domicili a persones grans i
amb problemes de mobilitat; habilitar cabines individuals per estudiar; instal·lar
ordinadors per accedir a internet i connexió wi-fi gratuïta, o habilitar un taller
per fabricar objectes amb
una impressora 3D. Així
mateix, planteja possibles
activitats com clubs de lectura, suport a emprenedors
o una hora de contes per a
nens i nenes.
Els veïns poden formular també els seus propis
suggeriments i pronunciar-se sobre qüestions com
els horaris i dies d’obertura
d’aquest equipament d’àmbit comarcal. Les obres, encara en curs, hauran d’acabar la pròxima tardor, mentre que l’obertura al públic
de les noves instal·lacions
està previst per a principis
de l’any 2023.

història llengua
ajuntament de vilaller

ajuntament de tremp

Una de les sessions de ponències i debats.

Col·loqui sobre l’onomàstica de
la Conca de Tremp i la Terreta
Les bruixes de la llegenda dels Carantos tornen a Vilaller
❘ vilaller ❘ Vilaller va ser ahir
l’escenari del primer Festival
de les Bruixes dels Carantos,
basat en una llegenda que explica que, antigament, les brui-

xes de Vilaller que vivien als
Carantos –unes esquerdes a
les roques de les muntanyes–,
baixaven les falles al poble la
nit de Sant Joan. Aquesta és la

segona actuació organitzada
en el marc del Pla d’Acció de
Promoció Turística de Vilaller,
basat aquest any en el turisme
d’experiències.

❘ tremp ❘ La seu de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a Tremp va
acollir entre divendres i ahir
ponències i debats sobre els
noms de persones i la toponímia de la Conca de Tremp
i de la Terreta. Es tracta de la
quaranta-setena edició dels

col·loquis que organitza la
Societat d’Onomàstica, en els
quals va reconèixer la tasca
en aquesta matèria del filòleg
pallarès Jordi Mir. La tercera i última jornada d’aquesta trobada tindrà lloc avui a
la sala polivalent de la Casa
Nova de Sapeira.
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guerra entrevista

L

luís Caelles, originari d’Isona, municipi al qual continua molt vinculat, va començar la seua singladura en el periodisme a SEGRE,
des d’on va fer el salt a TV3. És subcap de la secció d’internacional
d’aquesta cadena i des del febrer ha estat tres vegades a Ucraïna com

a enviat especial. En la segona va viure l’inici de la invasió, i a la
tercera, fins fa pocs dies, va estar en diversos escenaris de guerra.
Destaca que la seua és una tasca d’equip al costat de Marc Ferro, Àlex
de Barreda i Òscar Armengol, amb el suport de la producció local.

«Ucraïna té la moral molt alta,
estan convençuts de guanyar»
❘
j.martí

Lluís Caelles és un referent, però
també un company. Per això el
tutegem. Quina és la gran diferència, al marge de la destrucció,
que has percebut a Ucraïna des
de l’inici de la guerra? Veus la
gent decidida a resistir?
L’inici de l’atac ens va agafar a
Kíiv perquè ens havien expulsat
del Donbass, on havíem anat
sense esperar les credencials.
Abans de la invasió, ningú creia que Rússia llançaria un atac
a gran escala, tret dels serveis
secrets dels Estats Units. Tots
especulaven des que només era
un farol per forçar una declaració de neutralitat d’Ucraïna fins
que només hi hauria atacs quirúrgics al Donbass, i jo pensava
que aniria per aquí. La principal
diferència al principi és el desconcert. La gent pensava que
no passaria i de sobte passa.
El que no ha canviat és la seua
determinació.
La seua determinació de resistir
és ara encara més gran?
Sí, sens dubte. I té un gran mèrit, perquè estar determinat en
temps de pau és com que el paper ho aguanta tot. Un traductor que conec des de fa anys,
un jove que és gairebé un savi, es va apuntar a les defenses territorials voluntàries i em
va dir, igual que altres fonts,
que hi ha més voluntaris que
llocs per ocupar i que armes
curtes disponibles a l’Exèrcit.
I a les caixes de reclutament
segueix havent-hi cues. Abans
de la guerra, anàvem pel país i
no veia moviment militar. Els
soldats russos tothom els fotografiava i jo preguntava: on són
els ucraïnesos? I tots ens deien:
“Hi són, estan preparats, tenen
armes i des del 2014 [quan Rússia va adjudicar-se Crimea en
una operació amb soldats sense
insígnies] l’Exèrcit ha millorat
molt. I tenim molta moral, els
russos no, sabem que hem de
defensar el país.” Ho veia amb
escepticisme, com una litúrgia.
Em vaig equivocar, tenen una
moral altíssima, el traductor
m’explicava que estan convençuts que guanyaran i que pot ser
que duri temps, però aguantaran i venceran. Tenen moral de
victòria.
Així doncs, la guerra pot ser
llarga.
Si les potències occidentals continuen subministrant armes i a
això li sumes la determinació

dels ucraïnesos, això pot durar
mesos o anys. Una de les sensacions que m’han quedat és que
tot pot passar. Ningú pensava
que hi hauria un atac amb tancs
com fa vuitanta anys, que es
bombardejarien ciutats, que hi
hauria assassinats, pillatge... I
quan es parla de l’ús d’armes
nuclears tàctiques, acabo pensant que tot pot passar.
Has estat amb gent que viu en
soterranis, al metro, en edificis
semienderrocats, quina imatge
t’ha impactat més?
A la guerra, 10.000 morts són
una xifra, però un mort amb
nom i cognoms és un ganivet
que se’t clava al cor. Va haver-hi
dos vegades en què vaig haver
de parar una mica per refer-me.
Una, a l’enterrament d’un civil
de 20 anys que blindats russos
van matar quan intentava fugir
de Mikolaiv. Els pares em van
donar permís per gravar, i al
veure un pare i una mare destruïts per la mort d’un fill de 20
anys, el dolor t’arriba. L’altra va
ser en un soterrani a Khàrkiv.
Veure com s’hi viu des de fa dos
mesos i trobar-te nens petits és
un xoc, perquè ja no és que no
vagin a l’escola i no juguin, és
que gairebé no veuen el sol.
Has estat a Butxa, on han perdut
la vida centenars de civils i hi ha
fosses comunes. És l’evidència
que l’exèrcit rus ha comès crims
de guerra?

«

Quan es parla de
l’ús d’armes nuclears
tàctiques, acabo
pensant que
tot pot passar»

«

Com diu el fiscal
en cap del TPI, hi ha
sòlids indicis de
crims de guerra
de l’exèrcit rus»

«

Lluís Caelles

subcap de la secció d’internacional de tv3 i enviat especial a ucraïna

Les dos parts
menteixen, però hi
ha coses que són
fets, com que hi
ha una invasió»

❘
tv3

Vam estar a Butxa i a Borodianka quan hi havia el fiscal en
cap del Tribunal Penal Internacional. Ens va dir que tenen indicis sòlids de crims de guerra.
Vam ser testimonis de l’obertura d’una fossa i hi apareix gent
amb les mans i els peus lligats
i amb un tret al cap. Algun testimoni directe ens va explicar
que hi va haver crims per pur
caprici de soldats que disparaven a una persona perquè era
al carrer. Srebrenica és el nom
del mal contemporani a Europa,
però ara hi ha Butxa, Borodianka, Irpín, Mariúpol... Jo diria
el mateix que el fiscal, que els
indicis són sòlids.
Fora d’Ucraïna, Zelenski era
conegut per ser un actor i humorista que havia arribat a la presidència. Ara és un personatge
icònic. També al seu país?
També. Només dos dies abans
de l’atac estava molt desprestigiat. Quan esclata la guerra,
Zelenski és un dels errors de
càlcul de Putin, perquè crec que
el visualitzava a fora deixant

un país escapçat. En canvi, Zelenski surt per la tele, diu que
es queda, que es queda la seua
família i això galvanitza el país.
És un moment crucial, apareix
molt, surt al carrer i fa una gestió dels mitjans molt moderna.
Sempre es diu que la veritat és la
primera víctima de la guerra. Es
pot fer una informació objectiva
de la guerra?
Es pot intentar amb honestedat
i l’abecé del periodisme: rigor,
preguntar, assegurar-se de qui
són les fonts, intentar que siguin
de primera mà i atribuir. És una
mica com a les manifestacions,
acabes atribuint que el govern
ucraïnès diu això i el rus allò
altre i assumeixes que menteixen tots. Sí que hi ha coses que
són fets. Per exemple: parlem
d’invasió o no? Està clar: un
país no va provocar l’altre i va
ser envaït.
Veus viable una pròxima solució
diplomàtica?
No. Ucraïna es podria comprometre a no ingressar a l’OTAN,
però el gran problema és el ter-

ritorial. El Donbass és un 10 per
cent del país i cap estat renuncia
al seu territori. Les negociacions depenen de la temperatura
del conflicte, i ara Ucraïna està
en el seu “momentum”, ha obligat un gran exèrcit a retrocedir
i a concentrar els esforços en
un sector. I Putin ha parlat del
Donbass i Crimea, però no de
la franja des de Mariúpol fins
a Crimea. Arribarà el moment
que posarà sobre la taula que
això ho vol per a ell. És un botí
de guerra, més que el Donbass,
perquè aquesta franja del mar
d’Azov dona potència geoestratègica a Rússia.
I Ucraïna no acceptarà mai.
No, és que es queda sense Mariúpol, un port estratègic, i ja ni
dic si l’exèrcit rus acaba consolidant una franja que li doni el
port d’Odessa.
Has patit per la teua integritat
física? La tensió amb uns milicians ucraïnesos es va fer viral, i
has explicat que soldats us van
obligar a ajeure-us de cap per
avall a l’habitació de l’hotel a Kíiv.
En el famós directe que van interrompre els milicians no vaig
patir, perquè els havia vist en
un checkpoint i anaven armats
fins a les celles, i en el directe
vaig veure que no portaven armes a la mà. Quan érem a l’hotel i van entrar els soldats, ens
van fer tombar a terra amb els
braços oberts i ens van encanonar. Quan girava el cap cap
a dalt, amb el clatell tocava el
canó del Kalàixnikov. Al cap
d’un moment vaig veure que
eren ucraïnesos, perquè vaig
arribar a pensar si era un comando rus. A mesura que passaven els segons vaig veure que
podíem acabar sent detinguts
o tenir complicacions, però el
tema de patir per la vida només
va ser un esclat.
Com portes ser el veí d’Isona i el
pallarès més conegut i admirat
del moment?
De vegades et pregunten si et
sap greu que la gent et reconegui i et pari pel carrer. A mi no,
al contrari. Quan vaig tornar de
la crisi nuclear a Fukushima,
la gent em deia: “A casa hem
patit molt per tu.” Això em va
emocionar, i ara m’ho tornen a
dir. I al Pallars una mica més,
perquè em coneixen més. Els
que som de poble tenim una
relació amb els nostres orígens
molt més especial que les d’una
gran ciutat.
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futbol primera catalana

El Mollerussa no afluixa

PRIMERA CATALANA

Resultats

L’equip del Pla d’Urgell s’emporta el derbi després de remuntar a l’Atlètic Lleida
al Ramon Farrús || Els de Cortés, segons, ja sumen sis triomfs seguits
pol puertas

Atlètic lleida Mollerussa

1

2

Joan Marc; Genís,
Niso, Ormo, Quini,
Ramonet, Soldevila,
Mateu, Tuto, Huertas i
Chiné.
Canvis: Caño
per Ramonet (76’)
i Magno per
Huertas (83’).

Adrià; Fabregat, Joan
Martí, Adri Fernández,
Barón, Jofre, Putxi,
Delgado, Moró, Sasha
i Rocky.
Canvis: Trota per
Joan Martí (72’), Patrice
per Delgado (76’),
Franky per Jofre (83’),
Ars per Barón (86’),
Kiko per Adri
Fernández (88’).

Gols: 0-1 (68’), Soldevila. 1-1 (75’), Moró. 1-2
(88’), Moró.
Àrbitre: Marc Boleda. Va amonestar els locals
Huertas (41’) i Quini (79’); i els visitants Fabregat
(67’), Putxi (70’), Franky (89’) i l’entrenador Jordi
Cortés (67’).
Incidències: Partit corresponent a la jornada
27 del grup 3 de Primera Catalana, disputat al
Municipal Ramon Farrús de Lleida, davant d’uns
nou-cents espectadors. Durant el duel, declarat
d’alt risc, hi va haver alguns llançaments d’objectes des de la grada visitant i els Mossos
d’Esquadra van fer fora del camp dos aficionats
visitants per mal comportament i van presentar
denúncia sobre ells.

redacció

❘ lleida ❘ El derbi lleidatà d’ahir
entre Atlètic Lleida i Mollerussa va acabar caient del costat
visitant després d’un duel molt
igualat, gràcies al doblet de Moró Sidibé a l’últim quart d’hora
de partit, que va servir per remuntar l’1-0 inicial de Soldevila.
Els del Pla d’Urgell van sumar
així la sisena victòria consecutiva i ja acumulen nou jornades
sense perdre. Aquesta dinàmica
els ha aixecat fins a la segona
plaça, a només dos punts del líder, el Rapitenca, que avui s’enfronta al Borges. En canvi, els de
la capital del Segrià continuen
immersos en una molt mala dinàmica, amb quatre punts dels
últims 24 en joc, i encadenant la
quarta derrota.
El matx va ser molt semblant
des del començament, amb dos
equips que van preferir no arriscar d’inici, però que malgrat
tot van tenir ocasions per obrir
el marcador. Soldevila va ser el

2-2
1-2
Avui
Avui
Avui
Avui
Avui

Gavà - Igualada
AT. LLEIDA - MOLLERUSSA
TÀRREGA - V. Alegre
Rapitenca - BORGES
Martorell - El Catllar
ALCARRÀS - SOLSONA
Vilanova - Viladecans
Valls.....Descansa

Classificació general
Equip	Pt J

1 Rapitenca
2 MOLLERUSSA
3 Viladecans
4 Valls
5 Vilanova
6 AT. LLEIDA
7 Igualada
8 El Catllar
9 Martorell
10 SOLSONA
11 TÀRREGA
12 ALCARRÀS
13 V. Alegre
14 BORGES
15 Gavà

48
46
42
42
40
37
36
33
31
27
26
26
25
24
24

24
25
24
25
25
25
25
24
24
24
24
25
25
24
25

G E	P	GF GC

13
14
12
11
12
10
10
10
8
7
6
6
7
7
6

9
4
6
9
4
7
6
3
7
6
8
8
4
3
6

2
7
6
5
9
8
9
11
9
11
10
11
14
14
13

40
43
23
37
32
49
33
35
27
30
19
30
29
22
26

19
28
19
24
29
35
30
42
29
36
26
40
43
37
38

Pròxima jornada
V. Alegre - Valls
BORGES - TÀRREGA
El Catllar - Rapitenca
Igualada - Martorell
MOLLERUSSA - Gavà
SOLSONA - AT. LLEIDA
Viladecans - ALCARRÀS
Vilanova.....Descansa

Niso intenta escapolir-se de la pressió de diversos jugadors del Mollerussa, ahir al Ramon Farrús.

primer que va generar perill,
amb un tret al pal abans del
minut 10. Tuto en va tenir una
altra al 25 i el Mollerussa va respondre ràpidament, amb una
rematada d’Adri Fernández. Les
oportunitats no van derivar en
gol al primer temps i aquest va
haver d’esperar fins ben entrada
la segona meitat.
L’Atlètic Lleida, amb més presència en camp rival, es va avançar en l’electrònic amb un gol de
Soldevila, davant el seu exequip,
que va superar l’erràtica sortida
d’Adrià (1-0). El Mollerussa va
prendre molts més riscos amb el
marcador en contra, va canviar
defensa de tres i va trobar recompensa amb el doblet de Moró Sidibé. El primer va arribar
al minut 75, quan després d’un
parell de rebots a l’àrea local, va
convertir l’empat a plaer (1-1). I
poc abans d’arribar al minut 90,
Moró va repetir batent la sortida de Joan Marc després d’una
jugada per banda. Després de

pol puertas

Duel lleidatà en
plena lluita per
evitar el descens

Quini desplaça una pilota davant la pressió d’Edu Barón.

l’encontre, el tècnic de l’Atlètic
Lleida, Josep Maria Turull, va
dir que la derrota reflecteix la
seua mala dinàmica “en què ens
costa tirar endavant els partits
malgrat tenir ocasions”. Al Mo-

llerussa, Jordi Cortés va voler
destacar el golejador del seu
equip, Moró Sidibé, “pel seu
partidàs. Després d’una lesió
molt llarga ens ha acabat donant
un triomf important”.

n L’Alcarràs rep avui el
Solsona (18.00 hores) en
un derbi lleidatà decisiu
per evitar el descens. Els
del Segrià són onzens, un
punt per sota del mateix
Solsona, desè. Tots dos es
troben fora del descens,
però el marge és mínim
ja que el Tàrrega té els
mateixos punts que l’Alcarràs i el Borges, que és
cuer, té només dos punts
menys.
Els urgellencs també
s’enfronten avui a casa a
un rival directe, el Vista
Alegre (17.00 hores). Per
la seua banda, el Borges
visita el camp del líder, el
Rapitenca (12.00).

olimpisme jocs d’hivern 2030

tenis masters de madrid

Aragó, contrari al nou
repartiment del COE

Alcaraz, a la final al remuntar davant
de Djokovic i haver eliminat Nadal

❘ saragossa ❘ El govern aragonès
considera “impresentable” la
nova proposta de repartiment
de proves feta pel Comitè Olímpico Espanyol (COE) per a la
candidatura als Jocs Olímpics
d’Hivern 2030 a fi d’intentar salvar les diferències amb
Catalunya.
La proposta li va ser traslladada divendres per Alejandro
Blanco, president del COE, i
inclouria les tres valls aragoneses, Candanchú, que mantin-

dria el biatló però perdria l’esquí de fons, prova que passaria
a l’estació de Formigal, i Cerler
allotjaria el freestyle en lloc de
Baqueira Beret, que conservaria
l’snowboard.
Des d’Aragó consideren que
la més perjudicada seria la ciutat de Saragossa, que perdria el
patinatge artístic i es limitaria a
allotjar les proves de pista curta
i de pista llarga, prova aquesta
última que exigiria la construcció d’una nova instal·lació.

agències

❘ madrid ❘ Carlos Alcaraz va remuntar al número u del món,
el serbi Novak Djokovic, per
6-7 (5), 7-5 i 7-6 (5), i va assolir la final del Masters 1000
de Madrid, que disputarà avui
(18.30) contra l’alemany Alexander Zverev o el grec Stefanos Tsitsipas, que havien d’enfrontar-se a l’altra semifinal
prevista ahir per a última hora
de la nit. Alcaraz, que demà
ja serà el sisè jugador del món

segons el rànquing ATP, es va
convertir en el finalista més
jove del torneig i el segon de
menys edat a l’enderrocar el
tenista serbi després de Filip
Krajinovic, de 18 anys.
En un duel èpic i dramàtic,
resolt després de tres hores i
trenta-cinc minuts de joc, el
murcià va sumar la novena
victòria seguida i va aconseguir la sisena consecutiva contra un Top Ten. Alcaraz, que
venia d’eliminar divendres a

quarts el seu ídol Rafa Nadal, i
es convertia així en el més jove
a vèncer en terra el manacorí,
és el primer de menys edat a
derrotar consecutivament el
balear i Djokovic.
Amb dinou anys i tres dies, el jugador d’El Palmar es
va situar vorejant el cinquè
títol de la seua carrera, el
quart d’aquest curs, després
dels aconseguits de Rio de Janeiro, Masters 1000 de Miami
i Barcelona.

