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Robinson i Lhaj, finalistes de l’Ortopèdia Rubio
❘LLEIDA ❘RobinsonMéndez i Lhaj
Boukartacha s’enfronten avui
a la final del Open Internacio-
nal Ortopèdia Rubio de tenis
en cadira de rodes, que es dis-
puta a les instal·lacions del CT
Urgell. Ahir, en semifinals,
Méndez es va desfer de Rubén

Pérez (6-1, 6-0) i Boukartacha
de Roberto Chamizo (7-5, 6-
2). En la final de consolació,
tampoc hi haurà lleidatans.Co-
ronado va guanyar Murillo en
tres sets (6-0, 6-7, 7-5) i More-
no es va imposar a Marcen (6-
3, 6-4).

El Tàrrega tanca el capítol de renovacions
❘ TÀRREGA ❘ El Tàrrega ha donat
per tancat el capítol de reno-
vacions. Els últims de firmar la
seua continuïtat són els ger-
mans David iArnau Pacheco,
Dídac Florensa, Òscar Biela,
Pere Recasens i Nuno. En
aquests moments, els blaugra-

nes tenen una plantilla de 22
jugadors, 20 de renovats i dos
de fitxats, Robinat i Juclà, tots
dos procedents del Cervera. El
club busca incorporar un de-
fensa central, que podria ser
presentat dimarts, i dos davan-
ters, informa F. Gasull.

FRANCESC GASULL

Mig Segre i Cadí, segon i tercer per equips a la Copa d’Espanya
❘ SORT ❘ El Mig Segre i el Cadí
van aconseguir ahir acabar la
classificació per equips de la
Copa d’Espanya Joves Prome-
ses Eslàlom en la segona i ter-

cera posició, respectivament.
El vencedor d’aquesta compe-
tició, que forma part del 50
Ral·li Noguera Pallaresa de
Sort, va ser el Sant Sebastià,

que va superar en dos punts el
Mig Segre (216 per 214). L’al-
tre equip lleidatà participant,
l’AE Pallars, va acabar en se-
tena posició.

AJUNTAMENT DE SORT

Espílez iGasolguanyen
laNectarinad’Alcarràs
La primera edició va comptar amb la participació de 300 atletes

El circuit de 10 quilòmetres va combinar trams urbans i trams rurals.

❘ ALCARRÀS ❘ Els atletes lleidatans
Iván Espílez i Berta Gasol es
van proclamar ahir campions
de la primera edició de la Nec-
tarinaAtlètica d’Alcarràs, una
cursa de 10 quilòmetres que
té per objectiu promocionar
el consum de la fruita dolça.
Per això la major part del cir-
cuit (6 quilòmetres) va trans-
córrer per camins rurals, en-
tre granges i camps de cereals
i de fruiters, un paisatge típic
en aquesta zona del Segrià.

Espílez, de l’AE Ekke, es va

imposar amb autoritat a tots
els seus rivals, després de mar-
car un temps de 33 minuts i
18 segons. El segon classificat,
Albert Herrero, corredor in-
dependent, va creuar la meta
a més d’un minut i mig
(34’58’’), i el tercer, Xavier
Costa, del Xafatolls de Molle-
russa, ho va fer a més de dos
(35’46’’).

Amb la mateixa claredat es
va endur la victòria entre les
fèmines Berta Gasol, de l’Ul-
tra Lleida, que va parar el cro-

no en els 38 minuts i 4 segons,
pels 39’20’’ de la segona clas-
sificada, la corredora del Run-
nersWorldTarragona Mireia
Sosa, i els 41’56’’ de la terce-
ra, Rosamari Carulla de La
Guineu. Els millors atletes lo-
cals van ser Irma Zaviriucha i
Jordi Castany.

L’organització, el Patronat
Municipal d’Esports d’Alcar-
ràs, va triomfar amb els dos
trams d’aspersors que van pol-
voritzar aigua i van refrescar
els participants.

L’Alcarràs fitxa el porter Adrià Ocaña
❘ ALCARRÀS ❘ El porterAdrià Ocaña és el nou fitxatge de l’Alcar-
ràs de cara a aquesta pròxima temporada. El jove jugador,
que es va formar en el futbol base del Lleida, procedeix del Ba-
làfia, on va jugar la temporada passada.Adrià Ocaña debutarà
aquesta temporada en la Segona Catalana.
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