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Laia Sanz, Coma,
Farrés i Cervantes,
a la Bassella Race

Canadà, fora
de la Davis
per un cop de
pilota al jutge

La prova voreja els 1.300 participants
X.P.

❘ BASSELLA ❘ Els dakarians Laia
Sanz, Marc Coma, Gerard Farrés i Iván Cervantes seran les
principals atraccions de la vuitena edició de la Bassella Race 1,
prova d’enduro que es disputarà
aquest cap de setmana amb rècord de participació, ja que ahir
es van tancar les inscripcions
amb un total de 1.290 pilots.
C om a, p ent ac a mpió del
Dakar i que des de l’any passat és l’encarregat de disse-

nyar el recorregut de la prova
sud-americana, tornarà a pujar
a una moto per fer unes voltes
pel circuit d’una Bassella Race
en què ja havia participat abans
de retirar-se.
A més, el d’Avià, en representació d’ASO, l’empresa organitzadora del Dakar, firmarà un
conveni amb la prova per crear
la Challenge Merzouga per a la
categoria amics, el guanyador
de la qual tindrà la inscripció
gratuïta (costa uns 3.500 euros)

La prova batrà el rècord de participació en la vuitena edició.

per a la carrera que es disputa
al Marroc.
Els que sí que lluitaran per
la victòria seran tres dels pilots
que van prendre part a l’últim
Dakar, com Gerard Farrés, que
va ser el millor dels espanyols
amb un tercer lloc en el podi
final; Laia Sanz, que va acabar
setzena; i Iván Cervantes, que

Laura Orgué guanya la Foc de Neu ■ Prop de 270 participants van prendre part diumenge en la
vuitena Foc de Neu de raquetes de neu a les Valls d’Àneu, puntuable per a la Copa Catalana i
que va tenir com guanyadors la urgellenca Laura Orgué, campiona de la Copa del Món d’esquí
de muntanya, i Just Sociats, subcampió mundial de raquetes i campió europeu de snow running.

va haver d’abandonar al trencar
la moto per una caiguda i que ja
va guanyar la quarta edició de
la Bassella Race.
Al costat d’ells hi haurà tres
campions d’Espanya d’enduro,
el lleidatà Jaume Betriu, els
barcelonins Josep Garcia i Oriol Mena, i l’andalús Cristóbal
Guerrero.

❘ LONDRES ❘ L’equip del Canadà
de Copa Davis ha estat desqualificat en primera ronda
per un error del jugador Denis Shapavalov, que va clavar un cop de pilota a l’ull
esquerre al jutge de cadira
a tall de protesta per un dels
seus errors en el partit contra el britànic Kyle Edmund.
Shapovalov, de 17 anys i
número 234 del rànquing,
perdia 6-3, 6-4 i 2-1 quan,
després d’un error no forçat
en un revés, va colpejar amb
ràbia la pilota i va impactar
sense intenció al rostre del
jutge de cadira, per la qual
cosa va ser desqualificat directament, donant així la victòria a Gran Bretanya.

Visita d’obres ■ Els treballs per instal·lar la gespa artificial als

camps annexos del CF Pardinyes i la UE Balàfia encaren la
recta final. La tinenta d’alcalde Montse Parra va supervisar
ahir les obres, que acabaran aquest mes.

Disset equips a
la Trobada
d’Escoles a
Torregrossa
❘ TORREGROSSA ❘ Un total de 17 equips de
diferents poblacions van participar
aquest diumenge
passat en la sisena Trobada d’Escoles de bàsquet
que organitza la
Federació Catalana a Lleida, i que
aquesta vegada es
va celebrar a Torregrossa, amb la collaboració del club i
l’ajuntament local.

