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ElparalímpicRafaBotello
s’imposaaBarruera
Una vintena de ciclistes obren la competició, que s’acaba demà

ESPORTADAPTATPARASKYGAMES2012

Un dels participants en la competició d’ahir, que va obrir els Jocs.

ORIOL RIART

REDACCIÓ
❘BARRUERA ❘ La competició de pa-
raciclisme va obrir ahir a Bar-
ruera els primers jocs d’esport
adaptat al medi natural, els Pa-
ra SkyGames 2012, la continu-
ació dels SkyGames que es van
celebrar fins al dia 8 a la Riba-
gorça.

Una vintena de ciclistes van
afrontar un recorregut dur i exi-
gent, que tenia la sortida a Bar-
ruera i la meta a Caldes de Boí.
El guanyador de la prova va ser
Rafa Botello, un atleta paralím-

pic que participarà als Jocs Pa-
ralímpics de Londres i que es
va imposar en la seua catego-
ria, handbike elit, al recórrer
en un temps de 42 minuts i 58
segons un circuit de 10 quilò-
metres i amb un desnivell de
400 metres.

La resta de guanyadors en
aquesta primera prova del pro-
grama van ser:Anna Baeza (fe-
mení/discapacitat funcional),
Toni Franco (masculí/discapa-
citat funcional),Guillermo/Gui-
llermo/De Jesús (femení/disca-

pacitat visual) i Corral Martí-
nez/Bajo Lea (masculí/discapa-
citat visual).

Carles Hidalgo, director es-
portiu de la prova, va assenya-
lar que “els esportistes s’han
trobat amb una prova dura, pe-
rò això és el que atorga singu-
laritat i personalitat a aquests
jocs”.

En la jornada d’avui es dis-
puta la prova de ParaDuatló
(10.00), també a Barruera, i a
les 13.30 tindrà lloc la cerimò-
nia inaugural.

Eva Ledesma, durant una prova del Campionat d’Espanya.

TRIATLÓCOMPETICIÓ

EVA LEDESMA

S.C.G.
❘ LLEIDA ❘ Eva Ledesma, que es
va quedar sense equip durant
aquesta temporada, ha de-
cidit donar un nou rumb a la
seua carrera esportiva i, a més
de competir en les proves na-
cionals de triatló, ha creat una
estructura professional per a
la introducció d’aquest esport
a Lleida. L’equip lleidatàTRI
4-40 ha sorgit gràcies a l’es-
treta col·laboració amb l’em-
presa Protos i Ledesma espe-
ra poder posar-lo en marxa a
l’octubre.

“Després de moltes decep-
cions durant aquesta tempo-
rada, he decidit que necessi-
to donar a conèixer el triatló
a la meua terra i que la gent
que el vulgui practicar tingui
una oportunitat de fer-ho a
casa”, va manifestar la llei-
datana. En aquest sentit, les

institucions cediran les ins-
tal·lacions del Camp Escolar
i del velòdrom per a l’atletis-
me i el ciclisme, tot i que en-
cara falta per definir la pisci-
na on es podrà practicar la
natació.

A més, Ledesma ha creat
un campus de triatló amb què
vol donar una oportunitat als
principiants. El campus Etr3s,
obert a totes les edats, se ce-
lebrarà a la localitat de la Ba-
ronia de Rialb els dies 8,9 i
10 de setembre i dóna l’opor-
tunitat a famílies senceres de
practicar aquesta modalitat
junts. “Com que molts dels
participants no tenen la pos-
sibilitat de deixar la família a
casa, hem creat un campus on
puguin estar tots junts.Tam-
bé és una oportunitat perquè
els més petits coneguin la
pràctica del triatló”, va dir.

Eva Ledesma crea
unequip de triatló
a Lleida i un campus

Unmoment de l’acte inaugural, que es va celebrar ahir.

Comença el Ral·li Noguera Pallaresa
i Endesa incrementa el cabal del riu
❘ SORT ❘ El 49è Ral·li Noguera
Pallaresa, que s’acaba el 29,
va començar ahir amb l’acte
inaugural, en què va intervin-
dre el grup local Entelados
amb un espectacle de teles

acrobàtiques, i els parlaments
de l’alcalde, Llàtzer Sibis, i el
president de l’AE Pallars,Gui-
llem Puras. Endesa hi col·la-
bora augmentant el cabal del
riu durant les proves.

Els favorits no fallen al CT Urgell■ Els quatre primers caps de sèrie jugaran avui les semifinals
de l’Open Ortopedia Rubio de tenis en cadira de rodes. El paralímpic i principal favorit, Daniel
Caverzaschi, va derrotar Carlos Pina per 6-2 i 7-5. El lleidatà Xavi Murillo va ser eliminat.
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