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TrespodisperaBalaguer
Maria Fargues, del Pedala.cat, subcampionadeCatalunyade triatló demuntanya iMarcRelaño, tercer
en homes || Els de la Noguera també van ser tercers per equips en homes
JOAN BOVÉ
❘ BALAGUER ❘ Els triatletes del Pe-
dala.cat de Balaguer van bro-
dar l’actuació d’ahir a laVITri-
atló de Muntanya de la capital
de la Noguera, que aquest any
coincidia amb el Campionat de
Catalunya, a l’aconseguir tres
podis, dos d’individuals i un per
equips.Maria Fargues va ser se-
gona en la competició femeni-
na i es va proclamava subcam-
piona de Catalunya, i Marc Re-

laño va aconseguir la tercera
plaça en la competició mascu-
lina. Finalment, en la modalitat
per equips, els locals van ser
tercers en homes.

En la categoria masculina, el
vencedor i, per tant, campió de
Catalunya, va ser XavierTorra-
des, amb un temps d’1h.51:53,
seguit per Eduard Queralt, del
Reus Ploms, i el local Marc Re-
laño. En dones, es va proclamar
campiona de Catalunya la tri-

atleta del Reus Ploms Mercè
Tussell, que va completar la pro-
va amb un temps de 2h.21:07.
Segona va ser la lleidatana Ma-

ria Fargues i tercera, Montse
Olieros, delTRI Granollers.

Durant tot el cap de setma-
na, Balaguer ha vist com un dels
esports més de moda en l’actu-
alitat prenia carrers i pistes fo-
restals, ja que dissabte també
es va disputar la triatló de llar-
ga distància.

Ahir, tots els participants van
haver de fer front al recorregut
de muntanya, que va passar per
llocs emblemàtics i que va fer

les delícies de tothom per la se-
ua bellesa i, alhora, per la seua
duresa.

La prova es va iniciar al pan-
tà de Sant Llorenç amb la na-
tació i després, els triatletes van
recórrer 24 quilòmetres de dis-
tància per un circuit de BTT cre-
at per a l’ocasió i que transcor-
ria per Sant Llorenç,Vilanova i
la mateixa capital, per on es va
fer, a més, el tram a peu de la
competició.
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Els triatletes van arribar a Balaguer en BTT després de la prova de natació al pantà de Sant Llorenç.
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Dos participants durant la cursa final a peu.
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RECORREGUT DUR

Malgrat la duresa de la
prova, que va començar a
Sant Llorenç, el recorregut
va agradar als atletes

El senyor

Francesc-Lluís Saparra Balañá
Ha mort cristianament als 71 anys.

(A.C.S.)

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sort, 20 de juny del 2011

Els seus afligits: esposa, Lolita; germans, Joan i Antònia; cunyats, nebots i família tota.

Els actes de funeral i enterrament tindran lloc demà dimarts, dia 21, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sort, per la qual
cosa els quedaran molt reconeguts.
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