
.

n El Noguera Pallaresa està consi-
derat com el bressol del piragüis-
me d'aigües braves de l'Estat i un
dels millors llocs per practicar-lo,
un prestigi que s'ha guanyat des-
prés que el riu hagi acollit des de
famigsegle activitats icompeticio-
ns de renom internacional com,
per exemple, el Ral·li Internacio-
nal de la Noguera Pallaresa, nas-
cut el 1964, i que enguany com-
pleix el 50è aniversari amb molt
bon estat de salut.

El Ral·li és una de les competi-
cions més populars d'Europa i al
llarg dels anys s'ha convertit en
quelcom més que una prova espor-
tiva per a Sort i el Pallars Sobirà.
“Ha marcat el nostre caràcter. La
convivència amb gent de fora ens
ha europeïtzat, i ha suposat un
gran factor de dinamització per al
nostre teixit econòmic i turístic”,
afirma l'alcalde de Sort, Llàtzer Si-
bís. No en va, l'impacte de la com-
peticióva permetre obrir iconsoli-
dar una oferta turística dels espor-
ts d'aventura i natura durant la
temporada estival.

“Ara, malgrat la situació econò-
mica adversa, la voluntat és conti-
nuar potenciant les activitats es-

portives al voltant del riu i mante-
nir el nostre estatus en el mercat
internacional”, afegeix Sibís, or-
gullós d'acollir a Sort un esdeveni-
ment que aquest estiu celebrarà
una edició especial, motiu pel
qual l'Associació Esportiva Pa-
llars i l'Ajuntament de Sort han

dissenyat un programa amb com-
peticions i activitats perquè en
gaudeixin tant els esportistes com
els ciutadans de la comarca i el
Pirineu.

Des del mes d'abril, en què es
disputarà la Copa Catalana
d'Eslàlom, fins al mes de setem-

bre, les activitats de piragüisme
de totes les modalitats (eslàlom,
descens, estil lliure i esquimotat-
ge) i categories, alternant la com-
petició amb la participació popu-
lar, compartiran protagonisme
amb actes complementaris i de
lleurecom elIII Seminari deTuris-
me (del 8 al 10 de maig) al voltant
del turisme esportiu, l'exposició

'50 anys de piragüisme a la Nogue-
ra Pallaresa, un riu de campionat',
excursions pels espais naturals,
arrossada popular, 4t River Music
Festival, balls tradicionals o la
Mostra de cinema de riu.

Tot plegat farà que aquest any el
Ral·liInternacional de la Noguera

Pallaresa, un dels pocs esdeveni-
ments de caire esportiu declarats
festa d'interès turístic a nivell esta-
tal, es visqui de manera emotiva
al Pirineu lleidatà i posi en valor
tot el seu potencial històric, social
i esportiu. Per al secretari general
de l'Esport, Ivan Tibau, “estem
parlant d'un referent internacio-
nal del piragüisme d'aigües bra-

ves” que no només promou aquest
esport a tots els nivells, sinó que
també “projecta el potencial orga-
nitzatiu i turístic de Catalunya al
món, amb els beneficis que això té
per a la millora del benestar de la
pròpia comarca i, per extensió, del
nostre país” B

25/26 maig
Copa d'Espanya d'eslàlom
15 juliol
Descens popular Llavorsí-Sort
16 juliol
Cros racing
17 juliol
Open internacional d'eslàlom per
patrulles
18 juliol
Open internacional de ràfting nocturn
20 juliol
Copa d'Espanya d'eslàlom joves promeses
i Open internacional d'esquimotatge
21 juliol
Copa Catalana de promoció d'eslàlom
22 al 27 juliol
Open internacional d'estil lliure
27/28 juliol
Campionat d'Espanya d'estil lliure

Més info: www.kayaksort.cat,
turisme@sort.cat, 973620010

L'ACTUALITAT

Principals proves esportives

CAT

Sort celebrarà amb activitats esportives i festives el mig segle
de vida del seu emblemàtic Ral·li, un referent a Europa

n La trajectòria i els mèrits com a
metges de l'esport van permetre a
dos figures de la medicina esporti-
va de Catalunya, Ramon Balius i
Josep Antoni Gutiérrez, obtenir
recentment sengles reconeixe-
ments per la seva tasca i compro-
mís envers la prevenció i la salut
dels esportistes del nostre país.
Els dos metges treballen actual-
ment a la unitat de medicina de
l'esport del Consell Català de
l'Esport (CCE) .

En primer lloc, Ramon Balius
va rebre el XX Trofeu FIATC de
Medicina Deportiva que el diari

Mundo Deportivo li va lliurar fa
uns dies en la 65a Gran Gala de
l'Esport pels seus mèrits en aquest
camp. Balius és membre d'una
il·lustrefamília de metges, doctor
en medicina i cirurgia i especialis-
ta en medicina de l'educació física
i l'esport. Ha estat un dels impul-
sors del diagnòstic per ecografia
de les lesions esportives de
l'aparell locomotor i ha escrit di-
versos llibres i articles científics.
Des del 2005 és el director de la
revista 'Apunts. Medicina de
l'Esport'.

Pel que fa a Josep Antoni Gutié-

rrez, cap de la unitat de medicina
de l'esport del (CCE), va rebre la
Real Ordre del Mèrit Esportiu, en
la categoria de Medalla d'Or, per
part del Consejo Superior de De-
portes, arran de la seva contribu-
ció al títol de la selecció estatal
d'handbol en el Mundial celebrat
fa unes setmanes, la final del qual
es va disputar a Barcelona.

Gutiérrez va ser el màxim res-
ponsable mèdic de la selecció es-
panyola entrenada per Valero Ri-
vera, càrrec que també ocupa en
el primer equip d'handbol del FC
Barcelona B
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Les proves nocturnes al Noguera Pallaresa són molt espectaculars i atractives per al públic

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 8 DE MARÇ DE 2013

Premiats per la vàlua i la trajectòria en la medicina esportiva

Josep Antoni Gutiérrez i Ramon Balius, a les instal·lacions del Consell Català de l'Esport

La Noguera Pallaresa, 50 anys amb
el millor piragüisme internacional
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