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PIRAGÜISMECOMPETICIÓ

Sortaspiraaorganitzarel
Mundialdefreestyleel2019
Vol una prova internacional anual i n’ha demanat ja l’Europeu per al 2016

Representants de l’ajuntament de Sort van presentar dimarts passat el projecte a Artur Mas.

X. PUJOL
❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort ha
apostat fort pel piragüisme amb
un projecte ambiciós a cinc anys
vista que preveu l’organitza-
ció anualment d’una prova in-
ternacional, començant amb la
Copa del Món de freestyle o
també coneguda com a estil lliu-
re, que allotjarà el pròxim mes
de juliol, i que culminarà el
2019 amb el Campionat del
Món de la mateixa disciplina.

El comitè organitzador palla-
rès ja ha sol·licitat formalment
a la Federació Internacional de
Canoa (ICF) el Campionat d’Eu-
ropa de freestyle per al 2016,
amb el consegüent Preeuropeu
que se celebraria un any abans.
A partir d’allà, Sort té previst
demanar una prova de la Co-
pa del Món d’estil lliure o de
descens per al 2017 i el 2018
abans de l’anhelat Mundial del
2019, que seria el segon que la
capital del Pallars Sobirà acolli-
ria en tota la seua història (ja el
va allotjar el 2001).

Sort ha sigut històricament
un referent a Lleida i Catalunya
en descens i freestyle. De la pri-
mera disciplina, n’ha allotjat una
Copa d’Europa el 1980, un
Mundial júnior el 1988, un
Campionat del Món el 2010 i
una Copa del Món el 2011. En
estil lliure ha organitzat un Eu-
ropeu el 2004, al marge de l’es-
mentat Mundial del 2001.

La Copa del Món que se ce-
lebrarà del 7 al 13 de juliol, la
tercera del certamen, va ser pre-
sentada dimarts passat al presi-

dent de la Generalitat, Artur
Mas, així com el projecte que
Sort pretén fer en aquests sis
anys per “promocionar la zona
i les especialitats de freestyle i
descens, les dos disciplines en
les quals som competitius”, va
assenyalar ahir Llàtzer Sibís, al-
calde de Sort, que va posar com
a exemple el Parc del Segre de
la Seu d’Urgell, que des de fa
dos dècades organitza anual-
ment proves internacionals.

“És el model que cal seguir
i l’única manera d’aconseguir
que projectes d’aquest tipus ar-
ribin a fructificar”, va assenya-
lar Sibís.

Amb tot, la prova del pròxim
estiu comptarà amb la partici-
pació d’uns tres-cents palistes
d’una trentena de països dels
cinc continents, entre els quals
Espanya, Nova Zelanda, Corea
del Sud, el Canadà,Austràlia i
França.

Ferreres retira
d’Acapulco
peruna lesió

TENNIS

❘ ACAPULCO ❘ David Ferrer es va
acomiadar ahir de l’Open
d’Acapulco per culpa d’una
lesió, mentre que l’escocès
Andy Murray va segellar el
seu pas a semifinals. Ferrer,
tres vegades campió del tor-
neig i que buscava la seua cin-
quena final consecutiva a la
ciutat mexicana, va tenir una
estirada a l’abductor de la ca-
ma esquerra i quan tenia un
set d’avantatge (6-2) davant
del sud-africà KevinAnder-
son, en el partit corresponent
a quarts de final, va haver
d’abandonar el partit en el se-
gon set amb un 2-4 advers.

LaDuaigües
arribaals
415 inscrits

CICLISME

❘ ALMATRET ❘ La Xallenge David
Duaigües, que es disputarà el
dia 9 aAlmatret i el 16 a Se-
ròs, ja compta amb 415 ins-
crits sumant les dos carreres,
per a les quals els voluntaris
ja estan treballant als camins
i senders pels quals transcor-
reran les prova de BTT. En
aquesta edició, la setena per
a la cursa d’Almatret i la cin-
quena per a la que es dispu-
tarà a Seròs, l’organització de
la Duaigües espera igualar o
superar els 600 ciclistes en ca-
dascuna, més d’un miler en
total.

REPSOL MEDIA

El català Dani Pedrosa, durant els entrenaments d’ahir a Sepang.

Pedrosa i Rossi no aconsegueixen rebaixar el temps deMàrquez
❘ SEPANG ❘ La jornada d’en-
trenaments oficials a Ma-
làisia va concloure ahir
ambDani Pedrosa igualant
al final el millor crono,

marcat per l’italiàValenti-
no Rossi amb 1:59.999.
Tanmateix, tant Pedrosa
com l’italià no van poder
superar el temps de Marc

Màrquez, que el dia 6 va
marcar 1:59.533. El pilot
lleidatà no serà a Phillip
Island per la fractura del
peroné.

❘ VALLFOGONA ❘ Els equips
del Vallfogona van
aconseguir una triple
victòria en l’última jor-
nada de competició.
L’equip A del club de
la Noguera es va impo-
sar al Balsareny-Sallent
a Segona, el B va batre
l’Auró del Pont de Su-
ert, mentre que el C va
guanyar el ClubAdejo.

Triple triomf de
l’Escacs Vallfogona

❘ CERVERA ❘ El Club Nata-
ció Cervera ha accedit
per primera vegada en
la seua història a la Co-
pa Catalana absoluta de
tercera divisió, catego-
ria que intentarà man-
tenir a la final del prò-
xim cap de setmana da-
vant dels altres nou
clubs classificats.

El CN Cervera puja
a Copa Catalana

GRAN PARTICIPACIÓ

La Copa del Món del

pròximmes de juliol

congregarà uns 300

palistes de 30 països
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