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L’Espanyola homologa
un rècord d’Arnau Erta
❘ MADRID ❘ La Federació Espa-
nyola d’Atletisme ja ha regis-
trat en la seua base de dades
i al seu web i, per tant, ha ho-
mologat el rècord d’Espanya
que va aconseguir el lleida-
tàArnau Erta el passat dia 18
a Lubbock (Texas) al córrer
els 55 metres tanques –dis-
tància inusual a Europa– en
un temps de 7”60.

Amistós del Pardinyes
ambun equip balear
❘ LLEIDA ❘El Flor deVimbodí Par-
dinyes-Lleida de bàsquet dis-
putarà demà un partit amis-
tós al pavelló de Pardinyes
amb l’Opentach Basket Pla
de Mallorca, de la Lliga EBA.

La Volta ‘passa’ de Lleida
en la seua 94 edició
❘ BARCELONA ❘ L’organització de
laVolta a Catalunya va anun-
ciar ahir el recorregut final
que tindrà la 94a edició de la
ronda centenària catalana,
que es disputarà entre el 24 i
30 de març. Lleida serà l’úni-
ca província catalana per la
qual no transcorrerà la ron-
da, que tindrà molta munta-
nya i dos finals en alt, a laMo-
lina i Setcases.

El Barça, encara invicte,
visita el Panathinaikos
❘ ATENES ❘ El Barça visita avui el
Panathinaikos en la cinquena
jornada delTop 16 de l’Euro-
lliga, en què els blaugranes
buscaran seguir invictes.Ahir,
Unicaja va perdre davant
d’Olympiacos (73-55) i el Ma-
drid va patir per guanyar el
Maccabi (74-68).

Elsmetges redueixen la
sedacióa Schumacher
per traure’l del coma
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❘ GRENOBLE ❘ Els metges que estan
tractant l’alemany Michael
Schumacher han començat el
procés per traure l’expilot del
coma induït en el qual és des
que va tenir el passat 29 de de-
sembre un greu accident esqui-
ant a França, va informar ahir
el seu portaveu.“Els sedants ad-
ministrats a Michael s’han redu-
ït des de fa poc per emprendre
el procés de despertar-lo, que
podria durar molt temps”, va
indicar Sabine Kehm, en un co-
municat emès davant de la cas-
cada d’informacions sobre la si-
tuació de l’expilot alemany.

Inicialment, segons va deta-
llar, s’havia acordat “entre to-
tes les parts implicades” no co-
municar aquesta informació mè-
dica fins que el procés s’hagués
consolidat, per tal de protegir

la família de l’esportista. “No
donarem cap dada sobre les eta-
pes intermèdies”, va afegir
Kehm en aquesta escarida no-
ta, enviada l’endemà de preci-
sar en un altre comunicat que
qualsevol declaració am refe-
rència al seu estat de salut que
no procedís de l’equip mèdic o
del seu entorn era “pura espe-
culació”.

Segons va informar ahir el di-
ari esportiu francès L’Équipe,
Michael Schumacher va parpe-
llejar durant una prova de refle-
xos neurològics, una reacció
qualificada de gran pas perquè
desperti del coma induït en el
qual es troba des del seu ingrés
a la Clínica Universitària de Gre-
noble el 29 de desembre passat
després de tenir un greu acci-
dent d’esquí.
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AAlonso se li atura el Ferrari en els entrenaments de Jerez
❘ JEREZ ❘A FernandoAlonso se li
va parar el seu Ferrari en la vol-
ta 25 que va fer al circuit de Je-
rez en la tercera jornada dels en-
trenaments oficials en els quals

va acabar cinquè, en una jorna-
da liderada per Kevin Magnus-
sen (McLaren). Red Bull va es-
tar embolicada de nou en pro-
blemes.Daniel Ricciardo va veu-

re com el seu cotxe s’aturava en
la primera volta amb fum sor-
tint del motor.Tot i poder tor-
nar, només va completar tres girs
i ni tan sols va marcar temps.
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Lleidaacolliràcincproves
internacionals i4d’estatals
Dos Copes del Món i un Campionat d’Espanya, les estrelles del calendari

La Copa del Món d’eslàlom de la Seu d’Urgell tornarà a serà la prova estrella de la temporada.
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❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida
acollirà aquesta temporada un
total de cinc proves internacio-
nals, de les quals destaquen dos
Copes del Món, una d’eslàlom
i una altra de freestyle, i quatre
de caràcter estatal, sent el Cam-
pionat de l’Espanya d’aigües
braves la de més rellevància.

El Parc del Segre de la Seu
d’Urgell tornarà a ser la instal·la-
ció lleidatana que més compe-
ticions d’alt nivell allotjarà al
llarg d’aquest any. La prova es-
trella serà de nou la Copa del
Món d’eslàlom que acollirà de
l’1 al 3 d’agost, i que serà la ca-
torzena d’aquest certamen que
organitzarà en els seus gairebé
25 anys d’història.

El canal olímpic acollirà unes
altres dos proves de caràcter in-
ternacional. La primera per Set-
mana Santa, el 19 d’abril, cor-
responent a la segona prova de
la Segre Cup, la qual haurà ar-
rancat el dia abans a Ponts.Ai-
xí doncs, totes dos proves, cre-
ades fa un any, figuren per pri-
mera vegada al calendari de la
Federació Internacional de Pi-
ragüisme.Una setmana després,
del 26 i 27 d’abril, organitzarà
la primera cita de la Copa Pi-
rineus.

L’altra gran prova que allot-
jarà el Parc del Segre serà el
Campionat d’Espanya d’eslà-
lom, que es disputarà els dies

26 i 27 de juliol i que servirà per
tal de celebrar les noces d’or del
Cadí Canoe Kayac, el seu orga-
nitzador.

Sort serà l’altre gran empla-

çament esportiu d’aquest 2014.
La capital del Pallars Sobirà se-
rà escenari del 8 al 12 de juliol
d’una de les proves puntuables
per a la Copa del Món de fre-
estyle, modalitat també cone-
guda com a rodeo o estil lliu-
re.

Anteriorment a aquesta cita,
Sort també allotjarà dos Copes
d’Espanya. La primera, fixada
per al 3 i 4 de maig, serà també
d’estil lliure i serà la primera del
certamen estatal, mentre que la

segona cita serà de la modalitat
d’eslàlom i corresponent a la
Lliga de joves promeses que es
disputarà el 19 de juliol.Així
mateix, una d’aquestes compe-
ticions també recalarà el 30
d’agost a Fraga.

Finalment, la quarta compe-
tició estatal que es disputarà a
Lleida serà la Copa d’Espanya
d’esprint i Campionat d’Espa-
nya de patrulles de descens en
aigües braves que allotjarà Ca-
marasa el 26 i 27 d’abril.
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La Seu d’Urgell acollirà
quatre de les proves, Sort
tres i Ponts i Camarasa
una cadascuna
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