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RHONAWISE/EFE

El Cadí domina la primera Copa Catalana d’eslàloma la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Cadí Canoe
Kayac va ser el gran domina-
dor de la primera Copa Cata-
lana d’eslàlom disputada ahir
al Parc del Segre de la Seu, al

davant del Mig Segre de Ponts
i l’AE Pallars. En les discipli-
nes sèniors van guanyar palis-
tes de l’equip espanyol.Alber-
to Díez-Canedo i Marta Mar-

tínez es van imposar en K-1,
NúriaVilarrubla en C-1 i el
duo format per Xavier Ganyet
i Jordi Domenjó va fer el ma-
teix en canoa doble.

CYNTHIA SANS

Nadal i Ferrer passen a tercera ronda aMiami
❘MIAMI ❘ Rafa Nadal es va classificar per a la tercera ronda del Mas-
ters 1.000 de Miami a l’imposar-se amb autoritat al colombià
Santiago Giraldo per 6-2 i 6-0, com David Ferrer, que va vèn-
cer en dos mànigues l’australià BernardTomic per 6-4 i 6-4.

Marxa d’homenatge a David Duaigües
❘ ALMATRET ❘ El Club Excursionista d’Almatret va organitzar ahir
una marxa fins al monument en memòria de David Duaigües,
situat al mirador de la localitat, en què van participar bombers,
membres del club, amics i familiars.

Triomfs per a Pau Gasol, Calderón i Ibaka
❘ HOUSTON ❘ Els triomfs van tornar a somriure els equips de Pau
Gasol, Calderón i Ibaka, que ja és el líder de la Lliga en taps.
Els Lakers van guanyar 103-96 elsTrail Blazers amb un altre
doble-doble del pivot de Sant Boi (10 punts i 16 rebots).

PAUL BUCK/EFE

Nicky Hayden, elmés
ràpid en una jornada
marcada per la pluja

❘JEREZ ❘El nord-americà Nic-
ky Hayden (Ducati), amb
un temps d’1.40.755, va
ser el més ràpid de la se-
gona jornada d’entrena-
ments de Moto GP al cir-
cuit de velocitat de Jerez,
que va estar marcada per
la pluja i el vent. El txec
KarelAbraham (Ducati)
va fer el segon millor
temps i va quedar al da-
vant del nord-americà Ben
Spies i els espanyolsÁlva-
ro Bautista i Héctor Bar-
berá. Dani Pedrosa va ser
dotzè, just per davant de
Lorenzo.

ROMÁN RÍOS/EFE

Primera edició
del Duatló de
la Noguera

❘ ST. LLORENÇ DE MONTGAI ❘ El
càmping de Sant Llorenç
de Montgai va acollir ahir
la primera edició del Du-
atló de la Noguera, que va
aconseguir reunir uns 80
atletes repartits en les ca-
tegories elit, sub-23, jú-
nior i màster 30, 40 i 50.
La prova va consistir en
tres sectors, el primer a
peu (6,5 km), el segon amb
bicicleta (28 km) i el ter-
cer, de nou, a peu (2 km).
El vencedor absolut va ser
Antoni Carulla, de Lleida,
seguit de Xavier Jové iMa-
nu Sánchez.
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