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HajaGerewu,
forade la final
a l’Europeu

ATLETISME

❘ TAMPERE ❘ L’atleta lleidatana
Haja Gerewu no va poder
classificar-se ahir per a la fi-
nal de llançament de disc, a
l’Europeu Sub-23 que s’està
disputant a la localitat finlan-
desa deTampere. Gerewu va
acabar vuitena de la seua sè-
rie, amb un millor llançament
de 48,91 metres, amb el qual
es va quedar fora de la final.
Un altre lleidatà,Abdelaziz
Merzougui, disputa avui la fi-
nal dels 3.000 metres obsta-
cles.

La delegació espanyola ha
guanyat tres medalles fins ara,
dos d’or i una de bronze.

Françaguanya
elMundial Sub
20perpenals

FUTBOL

❘ ISTANBUL ❘ La selecció francesa
de futbol Sub-20 es va pro-
clamar ahir campiona del
Mundial aTurquia, després de
superar l’Uruguai en una fi-
nal que va haver de decidir-
se en la tanda de penals (4-1)
després d’acabar sense gols
els 120 minuts (0-0 després
del partit i la pròrroga). Es va
erigir com a heroi el porter
del París Saint-Germain,Are-
ola, que va aturar dos llança-
ments per donar a França el
seu primer Mundial de la ca-
tegoria.Tercera va ser Gha-
na, que va derrotar 3-0 l’Iraq.

ESCALADA I OPEN DE PSICOBLOC DE LES TERRES DE LLEIDA
ITMAR FABREGAT

Alcarràs estrena la seua competició d’escalada a les piscines
❘ ALCARRÀS ❘ Les piscines d’Alcar-
ràs van ser ahir l’escenari de la
primera edició de l’Open de Psi-
cobloc de les Terres de Lleida,
una competició d’escalada or-

ganitzada pel SEAM del CEL i
L’Associació Esportiva L’Aspar-
denya d’Alcarràs. Un centenar
de participants, entre les cate-
gories infantil i d’adults, van es-

calar durant tot el dia el plafó
col·locat sobre la piscina, on que-
ien els participants.Van acom-
panyar la jornada diverses ac-
tivitats més.

Unmoment de l’acte inaugural, ahir a Sort, del Ral·li Noguera Pallaresa, en el qual no va faltar la música.

AJUNTAMENT DE SORT

REDACCIÓ
❘ SORT ❘ Ja que 50 anys no es com-
pleixen cada dia, l’acte inaugu-
ral, ahir a Sort, del Ral·li Inter-
nacional Noguera Pallaresa, va
estar protagonitzat per una mi-
rada a aquest mig segle de vi-
da que compleix, amb aquesta
edició, la clàssica cita del Pallars
Sobirà. L’obertura del Ral·li va
tindre com a escenari l’Oficina
Comarcal de turisme de Sort,

que acull, fins al 13 d’octubre,
una exposició que rememora
aquests 50 anys d’activitat. No
van faltar a l’acte dos pioners,
com Eliseu Gairí iVicenç Morea,
que van ser presents en la pri-
mera edició, juntament amb par-
ticipants de diverses èpoques.

L’acte, presentat per l’actriu
Ivana Miño, va comptar amb els
parlaments de Carme Maria Ma-
rugán, directora de l’Arxiu Co-

marcal del Pallars Sobirà; Gui-
llem Puras, president de l’AE Pa-
llars; Patrick Torrent, subdirec-
tor de l’Agència Catalana deTu-
risme; Xavier Pont (Diputació);
Enric Cobo (Coordinació Gene-
ral d’Arxius) i l’alcalde de Sort,
Llàtzer Sibís.

Després dels parlaments es va
projectar una part de l’audiovi-
sual que pot veure’s a l’exposi-
ció, que es divideix en dos grans

blocs i que ja han visitat unes
200 persones, i l’acte va conclou-
re amb l’actuació musical del
grup BridgesTrio.

Avui es disputa la primera de
les competicions de l’ampli pro-
grama preparat, la Copa Cata-
lana d’Eslàlom, en categoria ab-
soluta, que comptarà amb la par-
ticipació d’uns 150 palistes. El
Ral·li conclourà el pròxim dia
27.

Oberturaambunamiradaa lahistòria
Una exposició sobre els 50 anys de vida del Ral·li Noguera Pallaresa, acte inaugural de la clàssica
cita de Sort || La Copa Catalana d’eslàlom serà avui la primera activitat competitiva
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