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esports

futbol territorial

Salut encara no ha fet PCR
a cap jugador del Tàrrega

Alguns l’han realitzat pel seu compte i els entrenaments continuen suspesos
j.c.monge/f.gasull

❘ lleida/tàrrega ❘ La UE Tàrrega
manté suspesos els entrenaments de l’equip, arran que divendres passat comuniqués que
un dels jugadors havia donat positiu i, després de suspendre’s el
partit que havia de jugar diumenge al camp del Can Vidalet,
està seriosament perill el seu
debut a casa, previst davant del
Martinenc. El club critica la falta
de comunicació amb el sistema
sanitari i són ja alguns els jugadors que, pel seu compte, s’han
fet tests anti-Covid. El club va
destacar que tots els que l’han
fet han donat negatiu.
“És dilluns i no hem tingut
encara comunicació per part de
les autoritats sanitàries”, lamentava ahir el president, Gerard
Caro.
“Ens van dir que una persona
de l’equip d’epidemiologia ens
trucaria per donar-nos informació i dir-nos què hem de fer.
No podem entrenar-nos i, en
aquesta situació, no veig correcte jugar dissabte”, va assenyalar.
“Veig molta deixadesa. Ningú no ens ha trucat”, insistia
Edu Berrocal, entrenador de
l’equip, que tem que una aturada ara perjudiqui esportivament
l’equip. El Martinenc, per la seua part, s’ha posat a disposició
del Tàrrega per si cal ajornar
el partit.
D’altra banda, Josep Maria

el detall

un nou sistema

Monitoratge per
QR a 167 aficionats
a Rosselló
n L’ajuntament de Rosselló
va estrenar diumenge un nou
sistema, creat per l’empresa
Tracem, que permet monitoritzar tots els assistents, la
qual cosa, en cas de sortir un
positiu, facilita la tasca dels
rastrejadors.
“És molt fàcil i molt pràctic
i ho traslladarem a la resta
d’instal·lacions municipals”,
va explicar l’alcalde de Rosselló, Josep Abad.
El sistema, que utilitza el
codi QR, va monitoritzar
167 persones en el partit entre l’equip local i l’Albagés.
A la rapidesa i fiabilitat, hi
afegeix el fet de complir la
protecció de dades dels assistents, que s’inscriuen en
una base de dades.

Espectadors a Rosselló utilitzant el codi QR.

Espasa, delegat a Lleida de
l’FCF, va destacar que “s’ha
pogut jugar més del 90% de
la primera jornada”, ja que
només es van ajornar dos partits, a causa del coronavirus,

el Tornabous-Ivars d’Urgell
i l’Andorra B-Agramunt, i va
destacar el treball de les juntes
directives en el control d’accés
als camps. Va valorar que només dos equips s’han retirat de

ciclisme giro d’itàlia

automobilisme

Un pilot pega
a un rival
i es retira
❘ Brescia ❘ El pilot italià de
kàrting Luca Corberi, que
diumenge va protagonitzar
una baralla al circuit de Lonato, es va disculpar ahir pel
succés i va afirmar que no
tornarà a competir a la seua
vida. Durant una prova del
Mundial, Corberi, frustrat
per abandonar, va llançar
primer sense èxit una peça
del seu kart a l’adversari que
considerava culpable del seu
abandó, Paolo Ippolito, que
encara seguia al traçat, i més
tard es va abalançar amb violència contra ell, al qual va
clavar diversos cops.

golf

Sergio García
es retroba amb
la victòria
❘ jackson ❘ Sergio García va
c onquer i r el Sa nder son
Farms Championship, torneig pertanyent al circuit de
la PGA nord-americana, gràcies a un birdie a l’últim forat
que va evitar que hagués de
disputar un play-off de desempat. El de Borriol, de 40
anys, va aconseguir la seua
onzena victòria en el tour
dels Estats Units i la primera des que es va adjudicar
el Masters d’Augusta fa tres
anys, després d’un esdeveniment en el qual es va mostrar
a molt bon nivell.

tenis competició
efe

Caicedo venç
a l’Etna i
Almeida és
el nou líder
L’equatorià guanya
amb autoritat
❘ catània ❘ L’equatorià Jonathan
Caicedo (Education First), amb
una tremenda prova de força,
líder de principi a fi, es va imposar ahir en la tercera etapa
del Giro d’Itàlia, sobre un recorregut de 150 quilòmetres
d’Enna a l’Etna, a la meridional
illa de Sicília, i es va col·locar
segon en la classificació general del Giro d’Itàlia, darrere
del portuguès Joao Almeida
(Deceunick Quick Stepp).
Caicedo va llançar un atac
en els primers quilòmetres de
l’etapa i va segellar la victòria
més important de la seua vida, a l’acabar en 4 hores, dos
minuts i 33 segons, davant de

la Lliga per temor a la Covid,
l’EF Tremp i el Benavent. “Només porto dos setmanes. Parlaré
amb ells, vull escoltar els seus
motius i transmetre’ls que des
de l’FCF estem al seu costat.”
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Carreño passa a quarts
de Roland Garros i
Paula Badosa s’acomiada
agències

Un grup d’espectadors aplaudeix al pas del gran grup.

Giovanni Visconti (Vini Zabú) i el belga Harm Vanhoucke
(Lotto Soudal). En una etapa
molt complicada per als britànics Geraint Thomas (Ineos),
frenada per una caiguda, i per
Simon Yates (Mitchelton Scott),
Caicedo es va quedar a poques
centèsimes de la nova samarreta rosa, Almeida.

El primer dels espanyols
va ser Jonathan Castroviejo
(Bahrain Merida), que va entrar vuitè, mentre que a la classificació general Pello Bilbao es
va col·locar tercer, a 37 segons
del líder.
Avui es disputa la quarta
etapa, entre Catània i Villafranca Tirrena, de 140 km.

❘ parís ❘ Cara i creu per a la representació espanyola ahir a Roland Garros. Mentre que Pablo
Carreño va accedir als quarts de
final, Paula Badosa es va acomiadar a vuitens al caure en dos
sets davant de l’alemanya Laura
Siegemund (7-5 i 6-2), acabant
així una participació històrica
en el gran parisenc. La de Begur
no va poder contrarestar la potència i el ritme de Siegemund,
que va aconseguir remuntar un
5-3 en el primer set i que la va
desesperar amb deixades obligant-la a pujar contínuament a
la xarxa. Tot i així, la seua gran
setmana a la capital francesa li
permetrà ascendir a la seua millor classificació en el rànquing
de la WTA, com a segona millor
espanyola després de Garbiñe

Muguruza. Carreño, per la seua part, va accedir als quarts
de final del torneig a l’eliminar
en tres sets l’alemany Daniel
Altmaier, per 6-2, 7-5 i 6-2. En
aquesta ronda es creuarà amb
Novak Djokovic. De la jornada d’ahir destaca la victòria del
serbi, que es va imposar al rus
Karen Khachanov per 6-4, 6-3
i 6-3, en dos hores i 23 minuts,
per accedir per catorzena vegada en la seua carrera als quarts
de final de l’Internacional de
París. Djokovic va enviar per
accident una bola a la cara d’un
dels jutges i es va disculpar immediatament. El grec Stefanos
Tsitsipas va derrotar el búlgar
Grigor Dimitrov per 6-3, 7-6 (9)
i 6-2 i es va convertir en el primer tenista del seu país a assolir
aquesta ronda a Roland Garros.

