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Joel Comenge, durant un salt amb la perxa.

MIKI HERRAIZ
❘ LLEIDA ❘ Es diu Joel Comenge, té
13 anys i el juny passat es va pro-
clamar campió de Catalunya in-
fantil en salt de perxa a l’aire
lliure. Pot ser una història comu-
na a molts atletes, però el cas
d’aquest lleidatà és peculiar per-
què només fa un any que prac-
tica atletisme, ja que fins llavors
jugava al futbol com a porter
al Lleida. “M’entreno molt dur
i molts dies a la setmana”, ex-
plica la jove promesa com la clau
d’aquest èxit. Durant aquesta
temporada també s’ha procla-
mat subcampió català en pista
coberta.Amb el seu club, el Llei-
da UnióAtlètica, ha aconseguit
ser subcampió de Catalunya en
relleus de 4x80 m i 4x200 m, ja
que combina els salts amb la ve-
locitat.

Al Joel sempre li ha agradat
l’esport.Abans de començar amb
l’atletisme havia sigut porter en
les categories inferiors de la Unió
Esportiva Lleida durant quatre
anys i havia practicat karate du-
rant dos anys.Va decidir canvi-
ar-se a l’atletisme.“Ja nom’agra-
dava tant el futbol i, a més, sem-
pre em deien que tenia facilitat
per córrer.Així que vaig decidir
provar-ho.” El canvi el va fer al
setembre del 2011, fa menys
d’un any.

Va arribar al Lleida UnióAt-
lètica i allà, Jesús Castaño, que
ha sigut subcampió d’Espanya
en salt de perxa, va veure que el
jove tenia condicions per a
aquesta modalitat i el va enco-

ratjar. El Joel ho va provar i es
va enamorar d’aquesta discipli-
na. Destaca que la tasca que el
seu entrenador fa dia a dia el
motiva molt per entrenar-se.
“M’agrada molt com se’ns diri-

geix.Tenim molt bona relació”,
explica.

El somni del Joel és arribar
a ser algun dia com el seu ídol,
l’ucraïnès Serguei Bubka, cam-
pió olímpic en salt de perxa. En-

cara que, per ara, afirma:
“M’agradaria arribar a partici-
par en un campionat d’Espanya.”
Ara, el que toca, és compaginar
els entrenaments amb els estu-
dis d’ESO.
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Delfutbola laperxa
En la seua primera temporada, el lleidatà Joel Comenge ja s’ha proclamat
campió de Catalunya infantil || L’ara atleta era porter al Lleida

Kilian Jornet, al centre, després de guanyar la Marató del Mont Blanc.

Kilian Jornet guanya amb rècord laMarató delMont Blanc
❘ BARCELONA ❘ L’atleta lleida-
tà Kilian Jornet es va ad-
judicar el cap de setmana
la Marató del Mont Blanc.
Ho va fer, a més, amb un

temps rècord: 3 hores, 38
minuts i 24 segons. Supe-
ra així la marca que tenia
fins ara el suís Jean Ives
Rey. Kilian tornava així a

l’escenari en què, dos set-
manes abans, va perdre la
vida el seu company
d’aventures, Stéphane
Brosse.

❘ LLEIDA ❘Xavi Miralles va
tancar diumenge pas-
sat la seua participació
al Campionat del Món
de piragüisme, que
s’ha disputat a Fran-
ça, amb un tretzè lloc
en la modalitat d’es-
print patrulles. Xavi
Miralles ha format
equip amb la selecció
espanyola.

Miralles acaba en
tretzena posició

❘ TÀRREGA ❘DavidVendrell
va firmar ahir la reno-
vació per una tempora-
da més per la Unió Es-
portivaTàrrega, segons
informa Francesc Ga-

sull.Aquesta serà la ter-
cera temporada conse-
cutiva que hi haurà el
jugador de Linyola al
quadre blaugrana.

Vendrell renova
pel Tàrrega

F.G.
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«M’entreno molt dur
i uns quants dies
a la setmana»

«Ja no m’agradava
tant el futbol. A més,
sempre em deien que
tenia facilitat per
córrer»

«M’agradaria
participar en un
campionat d’Espanya»

JOEL COMENGE
CAMPIÓ DE CATALUNYA

Pedalada
nocturnaLo
PamanoaSort

ESPORT

❘ SORT ❘ La segona edició de la
pedalada nocturna Lo Pama-
no se celebrarà el pròxim 14
de juliol a Llessui.Aquesta
prova està organitzada per
l’ajuntament de Sort i el Club
Matraca-Bike i consisteix a
recórrer 28,8 quilòmetres.
L’organització preveu que hi
haurà entre 70 i 80 partici-
pants. La sortida serà a les
20.30 des de la plaça de Lles-
sui i l’arribada, una hora més
tard al mateix lloc. Les ins-
cripcions es realitzen al pave-
lló d’esports de Sort i estan
obertes fins al mateix dia de
la cursa.

Detrick seguirà
al Lleida
Basquetbol

BÀSQUET

❘ LLEIDA ❘ Jason Detrick, màxim
anotador del Lleida Basquet-
bol aquesta temporada pas-
sada, continuarà a l’equip la
campanya que ve després
d’expirar el termini que les
dos parts tenien per tren-
car l’acord previ pagament
d’una indemnització.Detrick
s’uneix així a Miki Feliu, l’al-
tre jugador que tenia contrac-
te en vigor per a la tempo-
rada passada. El club conti-
nua les gestions per aconse-
guir la viabilitat econòmica
per inscriure’s a la LEB Or,
termini que acaba divendres.

Rosendo Manrique
Resaltado


