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Saltbasea
1.800metres
sobreTàrrega

ESPORT AERI

❘TÀRREGA ❘ El lleidatà Richi Na-
varro va completar el 31 de
gener un salt de prop de
1.800 metres sobre Tàrrega,
en què va obrir el paracaigu-
des a poc més de 400 metres
de terra. Li va servir d’entre-
nament per als seus pròxims
projectes durant la tempora-
da a les parets més destaca-
des de Catalunya, com el con-
gost de Mont-rebei i Montser-
rat, així com a les Dolomites
italianes i elsAlps suïssos. Richi Navarro durant el salt que va fer sobre Tàrrega.

CiU reclamauna
millora del camp
del Pardinyes

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal de
CiU ha traslladat a l’equip de
govern les queixes per la fal-
ta de manteniment del camp
de Pardinyes. La falta de me-
sures de seguretat ha facilitat
que s’hi produïssin alguns
furts i l’escàs manteniment de
l’interior i falta de neteja dels
voltants evidencien una ma-
la imatge de les instal·lacions
municipals.

L’Espanyol no té
notícies del seu
jugadorWakaso

FUTBOL

❘ BARCELONA ❘ MubarakWakaso,
jugador de l’Espanyol, tam-
poc es va incorporar ahir als
entrenaments del primer
equip malgrat que el club l’es-
perava dimecres un cop fina-
litzada la Copa d’Àfrica. L’en-
titat blanc-i-blava no té no-
tícies del futbolista.Així ma-
teix, el cos tècnic de l’Espa-
nyol i els seus companys tam-
poc saben res del jugador gha-
nès.

El Ral·li Noguera
Pallaresa prepara
unaexposició

PIRAGÜISME

❘SORT ❘ L’organització del Ral·li
Internacional de Piragüisme
de la Noguera Pallaresa, que
l’any que ve compleix el 50è
aniversari, prepara una expo-
sició amb material gràfic per
a l’edició del 2014. En aquest
sentit, els organitzadors de-
manen als veïns de Sort i als
aficionats al piragüisme que
els facin arribar el material a
l’adreça electrònica turis-
me@sort.cat.

AGÈNCIES
❘ PELVOUX ❘ El lleidatà Kilian Jor-
net es va proclamar ahir cam-
pió de la vertical race dels Cam-
pionats del Món d’esquí de
muntanya, que es disputen a Pel-
voux (França), i va aconseguir
així el tercer títol mundial en
l’especialitat.A més, va sumar
l’or al bronze que va obtindre
dimecres en la prova individu-
al i avui buscarà un nou metall
en la cursa per equips, en què
competirà amb Marc Pinsach.

A diferència de la prova indi-
vidual, en què va tindre proble-
mes amb la fixació d’un dels es-
quís, Jornet va ser el clar domi-
nador, ja que va imposar un fort
ritme des del principi que li va
permetre allunyar-se a poc a poc
dels rivals. Finalment, l’esquia-
dor lleidatà va creuar la meta
amb un temps de 25:33, davant
del suís Martin Anthamatten,
que va acabar a 12 segons, i de
l’italià Damiano Lenzi, a 28. Per
la seua part, el favorit, el fran-
cès Matheo Jacquemoud, es va

haver de conformar amb la
quarta posició.

Després de la cursa, Jornet va
manifestar: “Estic molt content.
M’he trobat molt bé durant tot
el recorregut i he anat al capda-
vant durant tota la cursa, tot i
que no ha sigut fins al final que
he pogut escapar-me i arribar a
la meta en primera posició.” “La
valoració d’aquestes dos últi-

ESQUÍ DE MUNTANYA COMPETICIÓ

mes curses és molt bona, ja que
he aconseguit pujar al podi en
dos ocasions”, va afegir el llei-
datà.

Per la seua part, Mireia Mi-
ró va ser plata en categoria fe-
menina i les lleidatanes Marta
Riba, Maria Fargues i Marta
Garcia van acabar novena, dot-
zena i setzena, respectivament.

Guardó a Barcelona
D’altra banda, Kilian Jornet,

juntament ambVicente del Bos-
que, seleccionador espanyol de
futbol, i Carmen Cervera, la ba-
ronessaThyssen, han estat guar-
donats amb el premi Sport Cul-
tura que entrega anualment
l’ajuntament de Barcelona.

Kilian Jornet encapçala el grup durant la prova en què es va imposar ahir al Mundial.

LÍDER DES DEL PRINCIPI

El lleidatà va liderar la
cursa des del primer
moment i al final es va
poder escapar dels rivals

OrperaKilianJornetala
‘vertical race’delMundial
Tercer títol per al lleidatà, que avui buscarà a Pelvoux la medalla per equips

Jornet, al capdamunt del podi dels Mundials d’esquí.
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