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L’estil lliureposafial50
Ral·liNogueraPallaresa
L’AE Pallars es proclama a Sort campió d’Espanya per equips

El Campionat d’Espanya d’estil lliure va acabar ahir amb la victòria per equips de l’AE Pallars.

AJUNTAMENT DE SORT

❘ SORT ❘ El Ral·li Noguera Pallare-
sa va posar ahir fi a la 50 edició
amb la final del XII Campionat
d’Espanya d’estil lliure, que va
precedir la de l’Open Internaci-
onal i els actes de clausura, que
s’havien de celebrar en horari
nocturn.

L’Associació Esportiva Pallars
de Sort, un dels organitzadors
del certamen, va aconseguir la
victòria per equips en el Nacio-
nal, demostrant que és un refe-
rent en aquesta disciplina que
algun dia vol ser olímpica.

Els millors resultats es van pro-
duir en les categories
júnior i cadet K-1, on els palis-
tes del club lleidatà van copar
les primeres posicions. En la pri-
mera, Ian Salvat i Dani Galle-
go van ser primer i segon, res-
pectivament, mentre que en la
segona el triomf se’l va empor-
tar Mikel Puldain del Sant Se-
bastià, peròAran Balagueró i Jan
Larruese van aconseguir pujar
al podi. En categoria femenina,
la millor va ser Judith Solé en
sènior K-1, amb una segona po-
sició.

A 13 punts de l’AE Pallars, en
la classificació per equips, va aca-
bar el Club de Piragüisme Salt-
Ter, que es va adjudicar les vic-
tòries en sènior K-1 masculí i fe-
mení, en veterà K-1, en juvenil
C-1 femení i sènior C-1 mascu-
lí.

A més distància van acabar el

Sant Sebastià i el Club Kayac
Sort. D’altra banda, també es va
celebrar el I Campionat d’Espa-
nya de joves promeses d’estil
lliure, on els palistes de l’AE Pa-
llars també van dominar amb les
victòries de Kira Carreto iAdrià
Ovando.

En horari nocturn estava pre-
vist l’Open i la cerimònia de clo-
enda d’aquesta 50 edició del
Ral·li, en la qual el riu Nogue-
ra Pallaresa, durant les dos set-
manes de competició, ha estat
brillant, portant un cabal excep-
cional.

Tony Gallopin guanya la
Clàssica de Sant Sebastià
❘ SANT SEBASTIÀ ❘ El ciclista fran-
cès Tony Gallopin (Radios-
hack) va donar ahir la sorpre-
sa al proclamar-se vencedor
en solitari de la 33 edició de
la Clàssica Sant Sebastià, da-
vant del gran favorit,Alejan-
droValverde, i del txec Ro-
man Kreuziger.

Feliciano López cau en
semifinals de Gstaad
❘ GSTAAD ❘ Feliciano López va
quedar ahir fora delTorneig
de Gstaad a les semifinals da-
vant de l’holandès Robin Ha-
ase (4-6, 6-1 i 6-4). Haase
s’enfrontarà avui a la final al
rus Mikhaïl Iouzhni.

El tenista croat Cilic,
positiu per dopatge
❘ MUNIC ❘ El tenista croat Marin
Cilic, número 15 del món, va
donar positiu en un test anti-
dopatge realitzat al torneig
deMunic l’abril passat, segons
un diari croat.Aquest positiu
arriba dos dies després de la
sanció al serbiVictorTroicki
per haver-se negat a entregar
una mostra de sang.

Toni Bou,més líder
delMundial de trial
❘ PENRITH ❘Toni Bou va sumar
ahir, en la primera jornada
del GP de la Gran Bretanya,
la seua cinquena victòria de
la temporada i augmenta a set
punts el seu lideratge en el
Mundial de trial respecte a
Adam Raga, que en aquesta
ocasió va ser tercer.Avui es
disputa la segona jornada
d’aquesta antepenúltima ci-
ta del campionat.Un dels participants a la prova.

AJUNTAMENT DE SORT

Pregueu Déu per

Francesc Castellà i Buján
Vidu de Mercè Castelló Solórzano

Ha mort el dia 27 de juliol als 91 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Eugènia i Antonio Franco, Emilia i Josep Maria Cervero, Margarida,
Ventura Anton i Carmela Castelló; néts, besnéts i família tota, participen a les
seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua.

La cerimònia de comiat se celebrarà demà dilluns, dia 29, a les 12.00 hores, a la
Sala de Cerimònies del Tanatori de Girona.
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