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Noumedalles del Bordeta en taekwondo
❘ LLEIDA ❘ El Gimnàs Bordeta va
aconseguir 9 medalles al Ca-
talà de pumses de taekwon-
do que es va disputar el cap
de setmana passat. Els trios
masculí i femení es van pen-

jar el bronze, i Rafa Duran i
José Romero també van ser
tercers en categoria absoluta.
Sònia Cobos també va acon-
seguir el bronze en la catego-
ria júnior femenina.

Sis podis per al CAEI al Trofeu Intercopos
❘VIELHA ❘ El CAEI va aconseguir
sis podis en el I Trofeu Inter-
copos de la categoria interclubs
d’esquí, que es va disputar dis-

sabte passat a l’Stadium de Be-
ret. El CAEI hi va estar repre-
sentat en les categories infan-
til I i II.

El circuit de tenis ‘Juguem’, a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ El CT Balaguer va
acollir diumenge la segona pro-
va del circuit Juguem, organit-
zat per la representació terri-

torial de tenis, que va reunir
44 nens i nenes d’entre 8 i 10
anys. La primera prova es va
celebrar al CT Urgell.

TONI ALBIR/EFE

Tallsdecarreteraal’Alt
Urgell ielPallarsper laVolta
Arribarà demà a Port Ainé després de començar ahir a Calella

El suís Michael Albasini, ahir a l’arribar com a vencedor a la meta de Calella.

❘ CALELLA ❘ Les comarques llei-
datanes acolliran demà i di-
jous dos etapes de laVolta Ci-
clista a Catalunya, que va co-
mençar ahir a Calella, cosa
que provocarà talls en diver-
ses carreteres durant uns mi-
nuts per facilitar el desenvo-
lupament de la prova.

L’etapa de matí es disputa-
rà entre laVall d’en Bas (Gi-
rona) i l’estació de PortAiné,
amb 210,9 km de recorregut.
Els ciclistes entraran a la pro-
víncia de Lleida per la Cer-
danya cap a les 13.45 agafant
la carretera LP-4033 al seu

pas per la localitat de Prats i
Sansor. Després el gran grup
enfilarà la N-260 amb arriba-
da prevista a la Seu d’Urgell
cap a les 14.40.A continua-
ció, la cursa passarà per Mont-
ferrer,Adrall i l’alt del Cantó
en direcció a Sort, on s’arri-
barà cap a les 15.31.

A la capital del Pallars So-
birà, els corredors seguiran
per la C-13 en direcció a Ri-
alp i llavors agafaran la des-
viació cap a l’estació de Port
Ainé, on està previst que ar-
ribin a les 16.10. En tots els
trams, els Mossos tallaran la

carretera mitja hora abans del
pas previst pels corredors i
tornaran a obrir-la mitja ho-
ra després. Dijous la cursa sor-
tirà deTremp.

Un suís, primer líder

D’altra banda, el suís Mi-
chaelAlbasini, del Greened-
ge, es va convertir ahir en el
primer líder de laVolta al gua-
nyar en solitari la primera eta-
pa de la prova, amb inici i fi-
nal a Calella, després de cul-
minar una llarga escapada en
què va deixar enrere els seus
quatre acompanyants.

El Barça rep avui
l’Unics a l’Eurolliga
❘ BARCELONA ❘ El Barça Regal re-
prèn avui (19.00 hores) el ca-
mí cap a la Final Four de bàs-
quet a Istanbul davant de
l’Unics Kazan rus, l’equip re-
velació de l’Eurolliga junta-
ment amb el Gescrap Bizka-
ia.

Victòria deMarc Gasol
i derrota de Pau
❘ MEMPHIS ❘ Marc Gasol va aju-
dar, amb 15 punts i 9 rebots,
els Grizzlies a vèncer per
97-92 elsWizards. Per la se-
ua part, Pau va jugar a un bon
nivell (18 punts i 10 rebots),
però els Lakers van perdre da-
vant de Utah per 99-103.

Obertes les inscripcions
per a la Cursa deBalàfia
❘ LLEIDA ❘ La XXXCursa de Ba-
làfia Bonaventura Baldomà,
que se celebrarà el 22 d’abril
amb 10.000 metres de recor-
regut, ja ha obert la inscripció.

Entrega de diplomes d’esquí a Vielha
❘VIELHA ❘ Els alumnes de cinquè
i sisè curs de l’Escola Garona
van rebre els diplomes corres-
ponents al curs d’esquí, que or-

ganitza el centre i en què col·la-
boren l’ajuntament deVielha
eMijaran i l’estació de Baquei-
ra.

Laura Orgué, tretzena a la Copa d’Europa
❘TOBLACH-DOBBIACO ❘ L’esquiadora
de fons del CEFUC, Laura Or-
gué, es va classificar tretzena
a la final de persecució de la

Copa d’Europa celebrada a Ità-
lia. Els lleidatansVicençVilar-
rubla i Berta Morral van ser el
26 i la 36.
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