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esports

hoquei ok lliga femenina

El Vila-sana es posa en
marxa i farà un ‘stage’

L’empresa Esneca Business School li finança l’estada a Bellver de Cerdanya
j.c. monge

❘ lleida ❘ El Vila-sana va iniciar
ahir els entrenaments per afrontar la que serà la seua tercera
temporada a la màxima categoria de l’hoquei femení estatal,
l’OK Lliga Femenina. L’equip
que entrena Jordi Capdevila
també farà durant aquesta pretemporada un stage a la localitat
de Bellver de Cerdanya, gràcies
a l’esponsorització de l’empresa
Esneca Business School, una de
les patrocinadores del club del
Pla d’Urgell.
L’objectiu d’aquesta nova
temporada serà superar la sisena posició que l’equip va aconseguir a la passada campanya. En
el seu debut a l’OK Lliga Femenina, la temporada 2017-18, el

Vila-sana va finalitzar vuitè. A
més, en les dos temporades que
ha competit en l’elit ha aconseguit la classificació per a la Copa
de la Reina, un altre dels objectius de la pròxima temporada,
a banda d’entrar en competició
europea.
Pel que fa a l’stage, tindrà
lloc del 25 el 30 d’aquest mes
a Bellver de Cerdanya, gràcies al suport econòmic d’Esneca
Business School, que aportarà
més de 4.000 euros. “No podia
ser que per motius econòmics
l’equip no pogués fer un stage”,
explica Albert Piñol, director
executiu d’aquesta empresa, que
ja va fer possible fa dos tempo-

Mikel Landa
deixarà el
Movistar per
anar al Bahrain
❘ vitòria ❘ El ciclista alabès
Mikel Landa correrà a les
files del Bahrain Merida des
del 2020, segons va anunciar
ahir l’equip asiàtic. L’escalador basc deixa el Movistar
després de dos temporades a
l’esquadra espanyola i substituirà l’italià Vincenzo Nibali.
Als seus 29 anys serà un dels
caps de files del potent equip
de l’Orient Mitjà, amb el qual
correrà les grans voltes a la
pròxima campanya.
En aquest curs, Mikel Landa va acabar en quarta posició en el Giro d’Itàlia i va
ser sisè en el Tour de França,
en què també va guanyar el
Premi a la Combativitat en
l’etapa 15.

futbol

Declaracions
racistes d’un
directiu del
Schalke 04

treball en altura

Les jugadores de l’equip
que entrena Jordi Capdevila
treballaran en aquesta
població del 25 al 30

ciclisme

Jugadores i cos tècnic del Vila-sana, ahir en la primera sessió de la pretemporada.

rades que poguessin competir a
la Copa de la Reina, la presència
a la qual perillava per motius
econòmics.
“És una col·laboració més
amb aquest club, que fa les coses
molt bé, tant en el treball amb la
base com al primer equip”, afegeix Piñol. “És un equip d’elit
i es mereixen suport. Sabíem
que volien fer l’stage per poder
preparar millor la temporada i
que els faltava el finançament
per això, per la qual cosa vam
estar parlant i vam arribar a un
acord per patrocinar-los l’estada.” L’equip també treballarà
aquells dies de convivència amb
el suport d’un psicòleg.

Dos fitxatges per consolidar una
plantilla que apunta a Europa
n El Vila-sana 2019-2020
tindrà molt pocs canvis respecte a la plantilla de la passada temporada. Amb l’objectiu de fer un salt de qualitat i consolidar les seues opcions de jugar a Europa, el club
ha fet dos fitxatges, mentre
que de la passada temporada
es mantenen vuit jugadores.
Les dos incorporacions són
Regina Flix i Sara Céspedes,
mentre que l’única baixa és
la de la portera Leyre López.

Regina Flix procedeix del
Reus, mentre que la portera Sara Céspedes arriba a
l’equip del Pla d’Urgell des
de l’Sferic de Terrassa.
La resta de la plantilla són
Anna Ferrer, Maria Porta,
Joana Comas, Mar Franci,
Teresa Payá, Laura Porta,
Victòria Porta i la xilena
Cata Flores.
El club també ha incorporat com a preparador físic
Isidre Brufau.

❘ gelsenkirchen ❘ Les declaracions racistes del president
del consell de vigilància del
Schalke, Clemens Tönnies,
han desfermat una tempesta
de crítiques sobre el directiu
d’aquest club de la Bundesliga, el consell d’ètica del qual
abordarà en els propers dies
la qüestió, que podria acabar
amb cessament. “En lloc de
plantejar-se pujades d’impostos per destinar-los a la lluita
contra la crisi climàtica haurien de construir-se a l’Àfrica
vint centrals energètiques,
així els africans deixarien de
talar arbres i de produir nens
quan es fa fosc”, és la controvertida frase de Tönnies, que
posteriorment va demanar
disculpes.

futbol sala activitats

Un equip femení, en el
torneig de Rosselló
❘ rosselló ❘ Aquest cap de setmana passat va concloure una nova edició del Torneig de Futbol
Sala de Rosselló, en el qual una
de les novetats va ser la participació, per primera vegada
en aquest torneig d’estiu, d’un
equip femení.
Pel que fa a la competició, el
títol de campió se’l va adjudicar
l’equip denominat Tiki-Taka,
que es va imposar a la final,
que es va celebrar divendres
a la nit.

El torneig s’ha disputat al
llarg del mes de juliol passat,
en format lliga i en partits
nocturns, que van tenir com a
escenari les instal·lacions del
Poliesportiu de Rosselló.
Des de l’ajuntament d’aquesta localitat destaquen l’èxit de
participació, així com la nombrosa presència d’espectadors a
les grades del pavelló durant les
jornades disputades. Els equips
tornaran a tenir una cita l’estiu
vinent.

Entrega de trofeus a l’equip guanyador del Torneig de Futbol Sala de Rosselló.
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Els raiers de
Coll de Nargó
preparen la
candidatura
de la UNESCO

FOTO: Mequinensa / S’hi poden fer activitats ecuestres o senderisme

FOTO: Conselh Generau d’Aran / Volen cultivar una espècie vegetal

Senyalitzen set rutes BTT
a Mequinensa que sumen
prop de 150 quilòmetres

Els investigadors forestals
busquen finques per cultius
d’alta muntanya innovadors

Mequinensa compta amb 7 rutes senyalitzades per bicicleta de
muntanya, per practicar senderisme o activitats ecuestres, que
recorren el terme municipal sota
la marca de Senderos Turísticos
de Aragón. La iniciativa prové de
l’àrea de turisme de la Comarca
de Bajo Cinca, que té com a objectiu la creació d’una xarxa de
rutes per tota la demarcació.
Aquest projecte s’està duent
a terme de manera escalonada i,
en aquest cas, s’ha encarregat a
l’empresa Inizia i ha comptat amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Mequinensa i del Club Ciclista
de la localitat.
Aquestes rutes ja es troben
disponibles per als usuaris, que
poden accedir-hi amb l’aplicació

Wikiloc, on es troben agrupades
sota l’usuari Turismo Bajo Cinca.
Les rutes, un total de set, són
circulars i compten amb diferents
dificultats, que van des dels set
quilòmetres de longitud fins als
57, i sumen entre totes prop de
150 quilòmetres.
Les quatre primeres rutes són
de dificultat elevada. La cinquena
és de dificultat moderada, de 10
quilòmetres, i la més senzilla és
la sisena proposta, “Segre-Cinca”,
que compta amb només set quilòmetres.
La de dificultat més alta s’anomena “Punta Plana” i compta
amb un recorregut de 50 quilòmetres que transcorren per camins i pistes amb vistes als pantans de Mequinensa i Riba-Roja.

El Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) demana col·laboració per trobar pagesos i/o
associacions amb finques que
estiguin interessats en intentar cultivar una espècie vegetal
d’alta muntanya i iniciar el que
consideren serà un innovador
projecte pilot. El CTFC, situat a
Solsona, és un dels centres d’investigació forestal punters en
aquesta àrea de tot l’Estat.
Les persones interessades
que vulguin més detalls d’aquest
projecte forestal, poden posar-se en contacte amb el responsable del Grup de Plantes
Aromàtiques i Medicinals i del
Programa de Bioeconomic i Governamental del CTFC. Aquest
departament s’encarrega dels

Demanen
col·laboració
als pagesos
interessats
projectes innovadors en matèria
forestal, així com la mitigació
dels efectes del canvi climàtic i
el desenvolupament de les zones més rurals a nivell econòmic
i social. Des d’aquest departament també busquen encaixar
la bioeconomia en l’economia
circular mitjançan l’estudi i la
promoció de noves polítiques i
governança.

La Baixada dels Raiers de Coll
de Nargó compleix el seu 30è
aniversari amb el procès començat perquè la UNESCO reconegui aquesta tradició com
a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat. El dia 10 d’agost se
celebra la trobada internacional de raiers, on un dels temes
principals serà la preparació de
la candidatura.
El mateix dia, a Coll de Nargó, els raiers iniciaran l’enraida a partir de les 10 hores als
Clops de Fígols, des d’on començaran la baixada prevista
per a les 12 hores.

Les transferències
de vehicles usats
cauen a Lleida un
0,69% durant juliol
Segons Faconauto, les transferències de vehicles usats van
caure un 0,69% a Lleida durant el mes de Juliol, quan se’n
van fer 2.027. A Catalunya, les
transferències van crèixer un
9,9% en el mateix període, tot
arribant a un total de 29.182.
En l’acumulat d’enguany es
creix en un 0,9% respecte 2018.

Assemblea General Extraordinària de la Secció de Fruites (OPFH-132) de la societat cooperativa SANT ISIDRE DE LES BORGES BLANQUES I SECCIÓ DE
CRÈDIT, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, que se celebrarà a
la sala d’actes de la nostra Entitat, -Passatge de l’Oli- el proper dia 22 d’agost de
2019, ales 21:00 hores de primera convocatòria i a les 21:30 hores de segona, sota
el següent ordre del dia:
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA SECCIÓ FRUITES (OPFH-132)
1.- Designació de dos socis per la intervenció, aprovació i signatura de I’acta
d’aquesta reunió
2.- Proposta i aprovació, si procedeix, d’un nou Programa Operatiu per I’any 2020
3.- Proposta i aprovació, si procedeix, la constitució mètode del Fons Operatiu:
· EI seu finançament
· Mètode de calcul de les contribucions financeres dels socis
· Mètode de reemborsament de les accions individuals dels socis en
cas de baixa de I’OP
· Període d’amortització de les inversions
4.- Proposta i aprovació, si procedeix, del “VPC” de referencia P.O. 2020

FOTO: Ajuntament de Rosselló / Josep Ma Escorihuela va oficiar la missa en honor al patró

Rosselló celebra la Festa
de Sant Pere ad Vincula
L’Associació Mariana de Rosselló, amb la col·laboració i coordinació de l’Ajuntament de Rosselló, va
organitzar el passat dissabte la Festa de Sant Pere ad

Vincula, el patró de la parròquia, que enguany es va
iniciar amb el toc de campanes enregistrades a Os de
Balaguer en homenatge al campanar de Rosselló. Després, va tenir lloc la processó en honor al patró amb el
cant dels seus goigs i la missa de Josep Ma Escorihuela
cantada per Neus Gatnau i Victor Roman.

5.- Facultar al Consell Rector de la Cooperativa i/o Junta Rectora de la Secció Fruites, si fos el cas, per aprovar i tramitar les modificacions del Programa Operatiu
durant l’execució 2020
6.- Informe desenvolupament campanya fruita 2019/2020
7.- Situació instal·lació planta recepció, neteja i peladora d’ametlles
8.- Suggeriments i preguntes
Atentament,
EI President,
Mario Bordell Vila
Les Borges Blanques, a 6 d’agost de 2019
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Marc alimenta su leyenda

El piloto de Cervera atrapa a Mike Hailwood con 76 victorias
absolutas tras sumar su triunfo número 50 en Brno
Marc Márquez sigue
devorando récords y
acercándose a los más
grandes de la historia
forjando una auténtica
leyenda.
Brno
EFE
Este domingo, en Brno, el piloto
de Cervera llegó a las 50 victorias
en la clase reina convirtiéndose en el cuarto que más tiene, y,
de paso, atrapó a Mike Hailwood
con 76 victorias absolutas para
convertirse en el cuarto de todos
los tiempos con más triunfos.
Lo que más asombra es la velocidad con la que el leridano
está dando caza a los mitos del
motociclismo. El de la República
Checa fue su sexto triunfo en 10
citas. Desde 2013, cuando llegó a
MotoGP, logra como mínimo cinco victorias. “Impresiona y da respeto ver tu nombre en medio de
estas leyendas. Son buenos síntomas. Te dan motivación porque lo
estás haciendo muy bien, pero yo
quiero seguir con la misma ambición y disfrutando en pista, que
es lo que realmente me gusta y
me hace conseguir todo esto”,
decía.
Con 26 años todo hace indicar
que su recorrido todavía parece

Àlex consigue
la mayor renta
que ha tenido
nunca al frente
de un Mundial

FOTO: Martin Divisek / El leridano volvió a dominar de principio a fin en la carrera de Brno

amplio. Por eso su próximo listón
está en Nieto, con 90 triunfos.
“Ángel es Ángel, está muy lejos
aún. Espero que queden años
para intentar igualarle. Será muy
difícil, es uno de los que ha conseguido más victorias. Lo intentaremos. Sé que éste ha sido un
fin de semana especial para su

familia. Que en paz descanse él
y el compañero de Ducati”, opinó
haciendo referencia al segundo
aniversario del fallecimiento del
12+1 veces campeón del mundo
y al de un miembro del staff de
prensa ducatista en Brno.
Nieto estuvo ganando desde 1969 hasta 1985. Márquez lo

lleva logrando desde 2010 hasta
2019. Otro grande, Mick Doohan,
fue testigo de que ya sólo le quedan cuatro victorias para cazarle
como el más exitoso sobre una
Honda. Al ritmo actual, el piloto
del Team Repsol podría superar
esta marca antes de que acabe
esta misma temporada.

Si la temporada de Marc Márquez está siendo espectacular, la de su hermano Álex no
le va a la zaga. El de Cervera
dio un paso de gigante hacia
el título de Moto2 no sólo
por su triunfo, sino también
por el cero de Luthi. El suizo,
que estaba a ocho puntos se
queda segundo de la general,
pero a 33. El leriano nunca
había tenido una ventaja tan
amplia en sus lideratos.
De hecho, Àlex nunca había encabezado la clasificación de la clase intermedia
hasta esta campaña. En 2014,
cuando consiguió su corona
en Moto3, la máxima ventaja
que llegó a acumular fue de
25 puntos sobre Jack Miller
tras vencer en Japón. Claro
que en ese momento le faltaban tres citas para tocar la
gloria y ahora quedan nueve.

PIRAGÜISMO

FÚTBOL SALA

El Sícoris Club
se cuelga tres
medallas
en el Descenso
del Sella

FOTO: A. R. / El torneo coronó a su campeón

El Tiki-Taka se impone en
el Torneig de Rosselló
El Tiki-Taka se proclamó campeón del Torneig de Futbol Sala
de Rosselló, que este año celebró un importate éxito de parti-

cipación a todos los niveles. Una
de las novedades de esta última
edición fue la presencia de un
equipo cien por cien femenino.

Excelente actuación de los clubes
leridanos encabezados por el Sícoris Club con tres medallas en el
Descenso Internacional del Sella,
mientras que el Nàutic Lleida y el
Caiac Mitjana se hacían con una
respectivamente .
El Sicoris obtenía las medallas
de la mano de Manuel y Víctor
Craviotto, que conseguían la primera posición en el K2. También
Rafael Herrera se hacía con el
primer puesto en la modalidad
RR, seguido de su compañero de
equipo Jordi Teixidó en la segun-

FOTO: S. C. / Los palistas leridanos rindieron a un gran nivel

da plaza de la clasificación.
Por parte del Nàutic Lleida,
Juan Ribes y Rosendo Mesalles
obtenían también el primer puesto en K2 Veteranos de más de 70
años

Finalmnete cerraba la buena
actuación leridana la pareja de K2
veteranas más de 50 años formada por Montse Herrera e Iluminada Arias con un primer puesto en
esta categoría

