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Entrenament a Ponts. El lleidatà Toni Herreros i els italians Daniele Molmenti, actual campió d’Europa, i

Pierpaolo Ferrazzi, or a Barcelona’92, es van entrenar ahir al matí al canal d’eslàlom de Ponts.

AGUSTÍ CUCURULLS

PIRAGÜISMECOPADELMÓN

JOSÉ CARLOSMONGE
❘ LLEIDA ❘ El Parc del Segre de la
Seu d’Urgell, on des d’avui i fins
diumenge s’enfrontaran en la
Copa del Món tots els piragüis-
tes que competiran aquest es-
tiu als Jocs Olímpics de Lon-
dres, vol continuar sent un re-
ferent de l’eslàlom a escala
mundial. Des del 1992, any en
què la instal·lació lleidatana va
acollir els Jocs de Barcelona, la
Seu ha sigut escenari pràctica-
ment cada any d’una gran cita
internacional. Per això, la ciu-
tat té previst sol·licitar que el
Campionat del Món del 2019
es faci de nou en aquest canal
olímpic, on ja està assegurada
la Copa del Món del 2013 i
2014.

Així ho va anunciar ahir l’al-
calde de la Seu,Albert Batalla,
durant la presentació de la Co-
pa del Món a la Diputació, ac-
te presidit per Joan Reñé. “El
Parc del Segre és la instal·lació
olímpica que més certàmens in-
ternacionals ha acollit des del
1992. Ja vam acollir el Mun-
dial el 1999 i el 2009, de ma-
nera que ens agradaria que tor-
nés cada deu anys.”

La cita, que reuneix uns 300
palistes de 40 països, comença-
rà avui amb la protocol·lària ce-
rimònia inaugural, que, en
aquesta ocasió, tindrà un ele-
ment diferencial, ja que “per
a nosaltres té un significat es-
pecial al coincidir amb el 20è
aniversari dels Jocs”, va afegir
Batalla. Per això, s’ha preparat
un acte, “que anirà seguit d’al-
tres en el transcurs dels pròxims
mesos” i en què s’“homenatja-
rà persones que van ser relle-
vants aleshores, com l’exalcal-
de Joan Ganyet o el president
del COOB’92, Manolo Fonse-
ca”.També s’hi ha convidat els
que llavors van ser voluntaris,
així com els esportistes que van
guanyar medalles, entre molts
d’altres.

Per la seua part, Francesc Ga-
nyet, gerent del Parc del Segre,
va destacar el pes dels lleida-
tans dins de la selecció espa-
nyola, ja que “dels 13 esportis-
tes, 7 són lleidatans”, així com
el fet que “veurem els millors
palistes, ja que aquesta Copa
és l’última abans dels Jocs”.
També va recordar que l’entra-
da a la competició és gratuïta.

LaSeuvol
elMundial
peral 2019

La prova es va presentar ahir a la Diputació.

La Copa del Món comença avui
amb un homenatge als Jocs del 1992

A la imatge, la presentació de l’equip ciclista, que va comptar amb el síndic Carlos Barrera.

El Vitaldent Aran presenta el nou equip ciclista
❘ VIELHA ❘ El Conselh Gene-
rau d’Aran va acollir la
presentació de l’equip ci-
clistaVitaldentAran, for-
mat pels aranesos Ruben

i Òscar Caseny, Marc
Cuny, José Carpintero,
Jordi López i José Moga,
els gironins Josep Codi-
nach i Marc Quintana, els

lleidatans Marc Porta,Mi-
quel Martínez i MarcTor-
res, el barceloní Sergi Ri-
erola i el tarragoní Xavier
Vallvé.

❘ LLEIDA ❘ Les parelles for-
mades per Enric San-
martí iAdrián Biglieri,
en nois, i Marta Marre-
ro i Elisabet Duran, en
noies, es van proclamar
guanyadores del cam-
pionat Gran Slam de
pàdel disputat a les pis-
tes del CN Lleida amb
la participació de 230
jugadors.

Guanyadors del
Gran Slamde pàdel

❘ TERRASSA ❘ L’equip feme-
ní de veterans del
CA Lleida UnióAtlè-
tica va aconseguir,
per segon any conse-
cutiu, la medalla de
bronze als Campionats
de Catalunya, al darre-
re del BarcelonaAtle-
tisme iAvinent Manre-
sa.

El CA Lleida,
bronze al Català

Aquest tipus de proves supo-
sen un impuls econòmic per a
la zona.“A més del Parc del Se-
gre, hi ha un camp a Sort, un al-
tre a Ponts i un quart aArfa. No
hi ha cap altre lloc al món que
tingui quatre instal·lacions en
50 quilòmetres”, va afegir Ga-
nyet. “Amb motiu del Campio-
nat del Món del 2009 es va fer
un estudi i l’impacte econòmic
era de 5 o 6 milions d’euros”,
segons Batalla. En una Copa del
Món és inferior, però supera de
llarg el milió.

Lapresentació
de la prova

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Rosendo Manrique
Resaltado


