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La Caminadade les Carenesbat rècords
Representants del Pont de Suert i Tremp van presentar ahir la prova a la Diputació.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La quarta edició de la
Caminada de les Carenes, que
demà enllaçarà les localitats
de Tremp i el Pont de Suert,
batrà tots els rècords. Quan
encara no hi ha tancades les

inscripcions, ja hi ha 550 par-
ticipants, mig centenar més
que l’any passat. La camina-
da, que puntua per a la Copa
Catalana de marxes de resis-
tència, tindrà dos recorreguts,
un de 54 quilòmetres i un al-

tre de 32. D’altra banda, l’al-
calde de Tremp,Víctor Orrit,
va dir que encara no s’ha de-
cidit quina instal·lació de la
població es batejarà amb el
nom de Miki Roqué, el futbo-
lista mort l’any passat.

Mésactivitats
iesporten la
Transolianenca

ATLETISME CURSES DE MUNTANYA

X.M.R.
❘ LLEIDA ❘ La Fundació Isidre Es-
teve ultima els detalls de la II
Transolianenca, una cursa de
muntanya amb finalitats soli-
dàries que tindrà lloc aquest
cap de setmana a Oliana i que
espera comptar amb uns 1.500
participants, el doble de la pri-
mera edició, que es va celebrar
en una sola jornada.

L’objectiu d’aquesta cita po-
pular, organitzada per la fun-
dació del pilot natural d’Olia-
na, és conscienciar la gent de
la necessitat de millorar la qua-
litat de vida de les persones
que van en cadira de rodes i
demostrar que poden fer exer-
cici compartint espai amb al-
tres esportistes, tinguin o no
discapacitat.

Per a aquest any, les activi-
tats han augmentat.Així, a la
caminada popular de 5 quilò-
metres i a la cursa de munta-

nya de 16 quilòmetres, progra-
mades per demà dissabte, cal
afegir diumenge la I Transo-
lianenca Bike, prova compos-
ta per tres recorreguts de dife-
rent distància i dificultat, amb
caràcter popular i accessible a
ciclistes de totes les edats, en
què tindran cabuda fins i tot les
handbikes (bicicletes adapta-
des).

Com en la primera edició,
l’organització habilitarà una
àrea infantil on els més petits
podran jugar i posar-se a la pell
d’una persona amb discapaci-
tat practicant bàsquet en cadi-
ra de rodes, goalball i altres es-
ports.També hi haurà minimo-
tos. Per als més grans hi haurà
descensos en caiac i vols de pa-
rapent.Tot això, per primera
vegada, dins del marc del Na-
turSports Festival, una fira que
unirà esport, turisme, gastro-
nomia i natura.

El cap de setmana, amb 1.500 participants

Tarrés: “Sense l’equip,
Mengual no era ningú”

❘ BARCELONA ❘ L’exselecciona-
dora de natació sincronit-
zadaAnnaTarrés va mani-
festar en la presentació del
seu llibre Quan no n’hi ha
prou amb ser la millor que
“la Gemma (Mengual) sen-
se l’equip no hauria estat
ningú, tampoc. N’ha sigut
el cap visible”.

Lladós evoluciona
bé de la lesió
❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Joan Lla-
dós evoluciona favorable-
ment de la fractura d’hú-
mer que es va fer fa dos
mesos durant un entrena-
ment del Campionat de
Catalunya de motocròs.“Ja
tinc ganes de tornar-hi”, va
manifestar.

Pigemarrenca a les
Filipines ambun+6
❘ MANILA ❘ El lleidatà Carles
Pigem, del Raimat Golf
Club, va finalitzar el 107è
en la primera jornada del
Solaire Open de les Filipi-
nes amb una targeta de +6.
Pigem intentarà superar
avui el tall en un torneig que
domina Dodge Kemmer.

Triomfs de Roma i
Comaa AbuDhabi
❘ ABU DHABI ❘ Nani Roma, en
la classificació general de
cotxes, i Marc Coma, en la
de motos, es van imposar
en l’edició 2013 d’unAbu
Dhabi Desert Challenge
que va finalitzar ahir al cir-
cuit deYas Marina després
de cinc etapes.

La Bruixa d’Or patrocina elManresa fins al 2017
❘ MANRESA ❘ L’administració de loteria de Sort és el patrocinador
principal del Manresa fins a finals d’any i 4 anys més, a uns 300.000
euros anuals. La presentació de l’acord va tindre lloc ahir a Bar-
celona amb la presència del secretari general de l’Esport, IvanTi-
bau, i el fundador de la Bruixa d’Or, Xavier Gabriel.

Màrquez reconeix que li falta “ritme per anar sol”
❘ BARCELONA ❘ Marc Màrquez va explicar en un acte promocional
que a Qatar va veure que li faltava “ritme per anar sol”. “Vaig
aprendre més al darrere del Dani i en la batalla amb elValen-
tino que en tota la pretemporada”, va precisar. Lorenzo, des-
prés de l’actuació del lleidatà, va dir que “és una bomba”.

BiblioSort
Resaltado


