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ESPORTS

BÀSQUET PLANTER

MOTOCICLISME

Tres lleidatans jugaran amb
la Catalana l’Estatal mini

Laia Sanz espera
ser un exemple per
a altres nenes

És el primer cop que Lleida aporta 3 jugadors del planter a la mateixa selecció d’edat
FCBQ

X.P.

❘ LLEIDA ❘ El bàsquet de base lleidatà trepitja fort i per primera
vegada tindrà tres representants
en una selecció catalana d’una
mateixa categoria, la mini. Són
Anna Prim, del Club Bàsquet
Lleida, que formarà part del
combinat femení, i Adrià Garcia, del Club Bàsquet Pardinyes,
i Àlex Rubín de Celis, del Força
Lleida, que ho faran en el masculí.Tots tres disputaran amb Catalunya el Campionat d’Espanya
Mini que tindrà lloc a la localitat gaditana de San Fernando del
28 de març a l’1 d’abril.
LaTerritorial de Lleida és, després de la de Barcelona, la que
més jugadors aporta a la convocatòria, ja queTarragona només
en té un i la de Girona no té representació. “És una notícia molt
positiva i que confirma la bona
feina que s’està fent a Lleida
amb el planter. Són tres convocats d’una mateixa categoria, una
cosa que no havia passat mai i

❘ BARCELONA ❘ La pilot catalana
Laia Sanz, novena en la passada edició del Dakar, espera ajudar amb el seu exemple
“que més noies s’animin a
córrer amb moto” i va desitjar que en els pròxims anys
les noves generacions de fèmines ho facin “molt bé”. Laia Sanz va reconèixer també
que quan va començar era
vista “com una bèstia rara”.

ATLETISME

Arnau Erta, cinquè
en una prova
universitària

Anna Prim, Adrià García i Àlex Rubín de Celis, amb la indumentària de Catalunya.

que suposa un percentatge molt
elevat”, va assenyalar Ferran
Aril, delegat de la Catalana a
Lleida.
Anna Prim, Adrià Garcia i
Àlex Rubín de Celis han hagut
de superar dos tries, una prime-

La Seu, amb la Transpyr ■ Per sisè any consecutiu, la capital de

ra de 40 jugadors i una segona
de 20, per quedar-se finalment
en la selecció de dotze jugadors
i jugadores que disputaran el torneig autonòmic.
El trio lleidatà agafa el relleu
de Raquel Ferrer, del CB Llei-

l’Alt Urgell serà els dies 29 i 30 de juny arribada i sortida de la
segona i tercera etapes de la Transpyr, la Travessa Dos Mars en
BTT que creua el Pirineu, unint Catalunya, Aragó, Navarra i el
País Basc. La Seu preveu un impacte de 100.000 euros.

da, iAnna Palma, del Sedis de la
Seu d’Urgell, que el 2012 es van
proclamar campiones d’Espanya
mini.Va ser la primera i única
vegada que dos lleidatanes coincidien en una mateixa selecció.

❘ ALBUQUERQUE ❘ L’atleta lleidatà
Arnau Erta, que està becat
per la universitat nord-americana West Texas A&M, va
aconseguir diumenge passat
la cinquena posició en una
prova universitària als Estats
Units, concretament l’UNM
Classic que es va disputar a
Albuquerque (Nou Mèxic).
El lleidatà va establir, a més,
la seua millor marca personal.

Cinc medalles per al CN Lleida ■ L’equip de rítmica va aconseguir cinc podis en la primera

fase de Copa Catalana individual. Anna Fité i Mireia Castelló van ser terceres en alevins i
infantils, respectivament, mentre que Clàudia Vall va aconseguir la segona plaça en mans
lliures i Marta Donés i Cristina Garcia van ser segona i tercera en corda.

500 inscrits a
la Mitja Marató
de Balaguer

El Club Inef,
tercer a la
Copa Catalana

❘ LLEIDA ❘ La Mitja
Marató i 10 km de
Balaguer, que es
va
presentar
aquest diumenge
a la Fira d’Esport
i Turisme de muntanya de Lleida, ja
compta amb 500
inscrits i esperen
300 nens.

❘ OLOT ❘ El Club
Inef, amb Clàudia
Ayora, Irina Martínez, Carla Melé
i Júlia Morales, va
ser tercer per
equips en la primera fase de la
Copa Catalana de
gimnàstica artística Promogym 3.

