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FUTBOL 

L'LFP porta al 
fiscal un insult 
racista a Akapo 
1 MADRID 1 LaLiga denunciara 
davant del fiscal delegat de 
delictes d'odi de la Fiscalía 
de Granada els insults racis
tes rebuts per l'equatoguinea 
Carlos Akapo, lateral del Ca
dis, durant el Granada-Cadis 
de dilluns. Quan Akapo es 
dirigía a la banqueta després 
de ser substituit, al passar per 
un dels fons un aficionat del 
Granada li va fer un gest ra
cista en el qua} imitava una 
mona, acció que van cap
tar les cameres. El jugador 
i algun aficionat localli van 
recriminar l'acció i el Gra
nada va emetre dilluns a la 
nit un comunicat en el qual 
condemnava "tot acte de 
racisme". 

NATACIÓ 

El CN Lleida, 
aiCatala 
d'Artística 
1 LLEIDA 1 Els equips aleví i in
fantil del CN Lleida competi
ran en el Campionat de Cata
lunya de Combo, de natació 
artística, que tindra lloc a la 
piscina municipal coberta 
de Manresa, aquest dissabte 
vment dia 5. Es la primera 
vegada que el club partici
pa en aquesta competició de 
maxim nivell catala. 

Hi competiran 16 nadado
res que, en el que va de tem
porada, han estat preparant 
les diferents coreografíes que 
presentaran en la competíció. 
El torneig ha de servir tam
bé per adquirir experiencia 
i continuar progressant en 
aquest esport. 

BASQUET 

El Bar~a celebra 
la Copa amb un 
triomf comode 
1 BARCELONA 1 El Pala u Blau
grana va celebrar ahir la 
recent conquesta de la Co
pa del Rei amb una victoria 
sobre !'Andorra (107-88), en 
un partit ajornat de la Lliga 
ACB, amb protagonisme per 
al base Nico Laprovittola i 
l'escorta Kyle Kuric, maxims 
anotadors del Barc;a amb 17 
punts cada un. DespFés d'un 
primer període de frenesí 
anotador (28-33), el Bar~a 
va incrementar la intensitat 
defensiva abans del descans 
(52-49) i va mantenir el nivell 
després del descans (80-66), 
per defensar amb solvencia 
el botí en un burocratic últim 
període (107-88). 

ESPORTS 1 25 [ 

HOQUEI OK LLIGA 

El Lleida Llista visita avui un 
Girona necessitat de punts 
El proxim partit de Lliga del Finques Prats també sera entre setmana 

JOS~ CARLOS MONGE 
1 LLEIDA 1 El Finques Prats Lleida 
torna avui a l'OK Lliga amb una 
complicada sortida a la pista del 
Girona (21.00 hores), un equip 
necessitat de punts ja que lluita 
perla permanencia. El Llista 
no juga en aquesta competició 
des del16 de febrer, quan va 
derrotar per 1-0 el Palafrugell. 
Aquest matx s'hauria d'haver 
jugat fa dos caps de setmana, 
pero es va ajornar coma con
seqüencia d'una a varia electrica 
al pavelló gironí. 

El proxim duel deis lleida
tans sera també entre setma
na, el proper dia 9, a l'Onze de 
Setembre, on rebra el Calafell. 
El xoc no pot disputar-se el cap 
de setmana perque el rival té 

OKLLIGA 

Resultats 
P.!afrugell- Al<01 2-3 
Barcelona • Caldes 5-1 
Reus -liceo S-4 
Igualada-Al<obendas 3-1 
Voltregá-Noia H 
Calafell - Manlleu 5-0 
Girona ·LLEIDA LLISTA Avui 

Classificació general 
fQUIP PT J G f P GF GC 

1 Barcelona 55 19 18 1 o 134 44 

2l.iceo 47 19 15 2 2 106 50 
3 N01a 40 19 12 4 3 89 52 

4Reus 38 19 12 2 S 86 72 
S UEIDA WSTA 34 18 10 4 4 70 52 

6Gllafe!l 29 19 9 2 8 65 70 
7 Glldes 25 19 7 4 8 56 53 
8Akoi 23 19 6 5 8 ~3 71 

competició europea. Una acció de l'últim partit de Lliga del Llista, davant del Palafrugell. 91gualada 20 19 6 2 11 50 84 
lOVoltrega 14 19 4 2 13 46 -70 

Despla~ament llunya 
L'entrenador del Llista, Al

bert Folguera, lamentava ahir 
que l'encontre sigui entre setrna
na. "És un deis despla~aments 
més llunyans i aquests partits 
entre setmana es fan pesats. 
Després d'una jornada laboral 
pujar a un vehicle per fer 200 
quilometres no és l'ideal, pero 
no s'hi pot fer res", va explicar. 
Malgrat que tenint en compte 
que el proper matx també és en 
dimecres, es consolava afirmant 
que "potser és millor jugar avui 
que deixar passar tants dies". 

Va admetre la dificultat d'un 

TOMAS, SANCIONAT 

Andreu Tomas compleix 
avui el segon i últim partit 
de sanció amb que va ser 
castigat contra el Manlleu 

rival que "esta en una situació 
delicada. Han de treure punts 
d'on sigui, pero nosaltres hem 
de competir com sabem si volem 
estar entre els cinc primers. Més 
que jugar-lo bé, aquest partit cal 
saber-lo guanyar", va explicar 
Folguera. 

OLIMPISME PIRINEUS-BARCELONA 2030 

El Govern reitera que 
només votaran Alt Pirineu 
i Aran si volen els Jocs 
AGENCIES 
1 BARCELONA 1 La portaveu del 
Govern, Patrícia Plaja, va as
segurar ahir que la consulta 
que la Generalitat vol fer a la 
ciutadania de l'Alt Pirineu i 
Aran segueix "prevista en els 
termes que ja s'han explicat" 
i, per tant, se circumscriu a 
Aran, !'Alta Ribagon;:a, el Pa
llars, l'Alt Urgell i la Cerdanya. 
"Som alla mateix on érem", va 
resumir, malgrat que el Parla
ment aprovés la setmana pas
sada una moció que instava el 
Govern catala a "consensuar" 
la participació del Bergueda, el 
Solsones i el Ripolles en aquest 
procés decisori. 

Per a Plaja, aquesta moció 
"no significa que s'hagi pres 
la decisió d'ampliar la consul
ta" sinó que "ve a dir que es 

manté" a l'Alt Pirineu i Aran. 
Encara que la consulta olímpi
ca no es va tractar en la reunió 
del Consell Executiu, sí que va 
ser present a la roda de premsa 
posterior que va oferir Plaja. La 
portaveu va garantir que el Ber
gueda, el Solsones i el Ripolles, 
que reclamen ser consultarles, 
"tindran veu" i "se'ls escolta
ra" perque "ningú no quedara 
exclos", pero va remarcar que a 
día d'avui no es contempla que 
els ciutadans d'aquestes comar
ques puguin votar si volen uns 
Jocs a Catalunya. 

El 15 de febrer, el president 
de la Generalitat, Pere Arago
nes, es va reunir amb consellers 
per tractar el marc jurídic de la 
consulta i per tancar i segellar 
que es desenvolupara íntegra
ment a l'Alt Pirineu i Aran. 

El Llista tindra la baixa per 
sanció d'Andreu Tomas, que 
compleix el segon matx de cas
tig per l'expulsió el día del partit 
contra el Manlleu. 

El tecnic de Bell-lloc va re
cordar que la temporada pas
sada el Girona va guanyar els 
dos encontres de Lliga, tot i que 
el Llista els va vencer en com
petició europea. "És un equip 
molt complicat, pero insisteixo 
que si volem ser a dalt cal dis
putar un partit seriós i marxar 
de Girona amb la tranquiHitat 
de saber que hem fet el que ha
víem de fer." 

11 Girona . 14 18 4 2 12 35 70 
12 Manlleu 14 19 2 13 49 90 

13 Alcobendas 13 19 1 14 42 87 
14 Palafrugell 12 19 3 3 13 51 77 

La Lliga es posa al dia amb 
el duel d'aquesta nit 

1 El Girona-Liista és l'únic partit 
que queda pendent de les 19 
primeres jornades de compe
tició, després que el 26 de fe
brer passat es juguessin e'l Giro
na-Noia (1-3) i I'Aicobendas- Vol
trega (2-1). Així, la Lliga es posa 
al dia a l'espera de la jornada del 
cap de setmana. 

POLIESPORTIU ELS EFECTES DE LA GUERRA 

Moren dos futbolistes 
i un biatleta ucraines 
durant els combats 
AGENCIES 
1 MADRID 1 El sindicat Internaci
onal de Futbolistes (FIFPRO) 
va comunicar ahir la mort deis 
dos primers futbolistes ucra
lnesos,.com a conseqüencia 
deis atacs de l'exercit rus. Es 
tracta de Vitalil Sapilo, de 21 
anys, del Karpati Lviv, men
t re que Dmitró Dima Mar
tinenko, de 25, jugava al FC 
Gostomel. 

També ha mort el biatleta 
Ievhen Malixev, de 20 anys, 

M~S CASTIGS A RÚSSIA 

Després de quedar fora 
del Mundial de futbol i 
altres competicions, la ITF 
fa fora Rússia de la Davis 

durant l'atac a la ciutat de 
Kharkiv. 

Després que dilluns la FIFA 
anunciés l'expulsió de Rússia 
del Mundial de Qatar i l'Eu
z:olliga la d'equips russos de 
la 'Europe League seguint les 
recomanacions del COI, ahir 
va ser la Federació Interna
cional de Tenis (ITF) la que 
va expulsar Rússia de la Copa 
Da vis i de-la Copa Billie Jean 
King, malgrat que de moment 
l'ATP i la WTA encara perme
ten participar als jugadors en 
els tornejos . 

La Federació d'Ucraln.a ha 
sol·licitat també l'expulsió deis 
tenistes a títol individual. La 
jugadora Elina Svitolina ha dit 
que no jugara contra russes i 
l'exjugador Serhí Stakhovski 

· s'ha allistat a l'exercit. 

rcolomina
Resaltado



128 GUIA SOCIETAT 

OlA INTERNACIONAL DE LA DONA 

Lleida recupera el 8-M amb 
normalitat amb 67 actes 

.. i:acte institucional. sera el 7 de marc; al Mercat del Pla 1 

Dos man ~ ic o e"' "' co=narques 
REDACCIÓ 

INICIATIVES LUT 

SEGRE 1 
Dimecres, 2 de mar~ del 2022 

1 LLEIDA 1 La Paeria va presen
tar ah ir la programació del 8 
de mar<; a Lleida per comme
morar el Dia Internacional de 
les Dones, que recuperara la 
normalitat després de les res
triccions perla pandemia. El 
programa inclou 67 actes or
ganitzats per diferents depar
taments de l'ajuntament i per 
45 entitats i agents socials de 
la ciutat. L'acte unitari insti
tucional tindra lloc el proper 
7 de mar<; al Mercat del Pla a 
les 12.00 hores, malgrat que 
les activitats ja van comen<;ar 
ahir amb el cicle de conferen
cies Síndrome de la Impostora 
a l'Ateneu Popular de Ponent i 
l'exposició Trenquem les fron
teres, al Rectorat de la UdL. 
Fins al31 de mar<; hi haura ex
posicions, conferencies, pro
jeccions, espectacles de teatre 
i dansa, accions reivindicati
ves, caminades, homenatges i 
tallers, entre d'altres. 

La psicologa Maria Aspa amb els professionals a Oliana. 

El 8 de mar<;, la capital del 
Segria tornara a comptar amb 
dos manifestacions. Una, con
vocada per Marea Lila que 
sortira a les 18.00 hores des 
de la pla<;a Ricard Viñes fins a 
Sant Joan, i l'altra, organitza
da perla Coordinadora 8-M, 
que sortira a les 19.00 hores 
des del Rectoral de la UdL. A 
l'Urgell, el Servei d'lnforma
ció i Atenció a les Dones del 
consell comarcal ha editat una 

Oltimdiade 
festaaSort 
1 SORTI La caldera
da popular al pare 
del Riuet va obrir 
la jornada festiva 
d'ahir a Sort. A la 
tarda es va fer una 
desfilada de car
rosses i un ball de 
tarda i el dia havia 
d'acabar ambla 
Crema Requincua. 

Els referents de benestar 
emocional arriben al Pirineu 

Presentació ah ir del programa d'actes a I'Urgell. 

LESCLAUS serie de vídeos curts de dones 
emprenedores de la comarca 
per posar de relleu el talent fe
meni i, d'altra banda, es faran 
trenta tallers de contes per a 
la igualtat de genere que arri
baran a 487 nens i nenes deis 
col·legis de l'Urgell. Mentres
tant, l'ajuntament d'Alcarras 
commemorara el 8-M amb di
verses activitats i l'acte institu
cional esta previst peral día 6 
al Centre Major amb l'espec
tacle BioLentes. Cronograma 
incomplet de· les violencies. 
El programa inclou xarrades, 
projeccions, un vermut popular 
i una acte reivindicatiu el dia 8 
davant de Lo Casino. 

Manifest del Govern 
1 El Govern va aprovar ahir una 
declaració institucional amb 
motiu del 8-M que "reivindica 
que la transformació feminis
ta ha de fer-se realitat avui: no 
pot esperar més". L'acte insti
tucional sera el 7 de mar~ 

Vaga feminista 
1 D'altra banda, la CGT va 
anunciar ah1r la convocatoria 
d'una vaga feminista peral 8-
M, a la qual no s'han sumat al
tres sindicats. 

Solsona continua 
de Carnaval 
1 SOLSONA 1 Els vei'ns 
de Solsona van se
guir ahir amb una 
nova jornada de 
Carnaval. Al matí 
hi va haver un es
morzar popular i 
a la nit esta va pre
vist un correfoc i 
tot seguit un ball 
de disfresses a la 
Sala Polivalent. 

1 LA SEU D'URGELL 1 La regió sa
nitaria Alt Pirineu i Aran ha 
incorporat ja els cinc refe
rents de benestar emoéional 
a:ssignats en el programa de 
benestar emocional i salut co
munitaria. Les primeres pro-

GUARDONS 

Premio peral vi Saó 
Expressiu de Mas 
Blanch i Jové 
1 LLEIDA 1 La dinovena edi
ció deis Pn!mis Akatavi
no 2022, organitzats per 
Revista & Guía de Vinos 
AkataVino, ha indos entre 
els millors vins d'Espanya 
el Saó Expressiu 2018 del 
celler Mas Blanch i Jové, 
de la DO Costers del Se
gre. En l'esmentat concurs 
han participat 3.000 vins 
elaborats per un miler de 
cellers diferents. 

fessionals van arribar al no
vembre a Tremp, Sort, la Seu 
d'Urgell i O liana i, progressi
vament, al Pont de Suert, la 
Pobla de Segur, Puigcerda i 
Vielha, pero no tindran una 
població assignada. 

MEMORIA 

Analisi de 30.800 
empresonats 
pel franquisme 
1 MADRID 1 Els ministeris de 
Justícia i Interior van fir
mar ahir un acord per loca
litzar i digitalitzar 30.800 
expedients penitenciaris de 
persones empresonades du
rant el regim franquista per 
raons polítiques, religioses 
o d'orientació sexuaL Els 
expedients són de reclusos 
de les antigues presons de 
Carabanchel i d'Alcalá de 
Henares. 

lsona torna a celebrar la tradicional Guixa dos anys després 
IISONA 1 Després de no po- · popular centenaria que té 
der celebrar-la l'any passat lloc el dimarts de Carnaval 
per culpa de la Covid-191 i que es comen<;a a cuinar 
ahir Isona va tornar a or- dilluns. ta guixa és un ti
ganitzar la Guixa, una festa pus d'escudella que s'ofe-

reix gratultament en'un 
dinar popular que té lloc 
a la pla<;a de la localitat. 
Aquest any s'han servit 
prop de 400 racions. 
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