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A la imatge, dos dels participants en les categories de RACC.

El Circuit d’Alcarràs obre la Copa Catalana de promovelocitat
❘ ALCARRÀS ❘ El Circuit d’Al-
carràs va obrir aquest
diumenge la Copa Cata-
lana de Promovelocitat,
un certamen pensat per a

la iniciació i la promoció
dels pilots més joves de
la velocitat. Daniel Mo-
geda va dominar clara-
ment en la categoria mi-

nimotos, igual que Iker
García en RACC 50. En
RACC 70,Adolfo Pérez i
Sergio García es van re-
partir les victòries.

❘ LESAVELLANES ❘ La prime-
ra Marxa Peülles 54,
que se celebrarà el 19
de maig, espera comp-
tar amb uns 200 parti-
cipants, que recorreran
54 quilòmetres per les
poblacions deVilanova
de la Sal, Santa Linya,
Tartareu i lesAvellanes,
que serà sortida i arri-
bada de la prova.

LaMarxa Peülles
espera 200 atletes

❘ ROSSELLÓ ❘ Més de 200
corredors van partici-
par en la II CursaTren-
kacames de Rosselló,
que tenia dos recorre-
guts. En el de 14,6 km,
els guanyadors van ser
Albert Herrero i Cera-
sela Pasa, i en el de 7,2
km,Peter Climent i Ma-
riona Rocaspana.

Més de 200 atletes,
a la Trenkacames
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“Elgolemvaalleujar”
Miguel Ramos vamarcar el gol de l’empat davant de l’Eibar el dia que debutava
al Camp d’Esports || Fitxat a l’hivern, una lesió l’havia tingut apartat

El davanter del LleidaMiguel Ramos, ahir a la canalització.

JCMC

JOSÉ CARLOSMONGE
❘ LLEIDA ❘ Debutar davant de l’afi-
ció marcant un gol és el somni
de tot davanter. I encara més si
el gol serveix per puntuar, com
el que va firmar Miguel Ramos
diumenge passat davant de l’Ei-
bar, en el partit en què s’estre-
nava al Camp d’Esports.“El cert
és que no sentia pressió per mar-
car, ni em vaig treure un pes de
sobre, però sí que em vaig sen-
tir alleujat per tota la feina que
havia fet i per la gent del club
que m’ha ajudat en la recupera-
ció”, explica aquest davanter de
29 anys, nascut a la localitat va-
lenciana de Quart de Poblet pe-
rò resident aAlcalá de Henares
des que tenia 10 anys.

Ramos va arribar al Lleida en
el mercat hivernal, procedent del
Kapfenberg austríac. En el segon
entrenament es va fer un esquinç
al turmell dret, del qual va re-
caure més tard.Això, juntament
amb el fet per l’aturada de la Lli-
ga a Àustria acumulava sense ju-
gar cincmesos, va retardar el seu
debut fins a la jornada anterior,
a Noja, del qual no té un bon re-
cord. “El cert és que no em va
fer il·lusió debutar el dia en què
l’equip trencava la ratxa sense
perdre”, admet.

Ramos va jugar dos anys al fi-
lial de l’Atlètic de Madrid i va
estar cinc temporades a l’Alca-
lá, amb el qual va aconseguir un
ascens a Segona B i un play-off
a SegonaA.“Vaigmarxar d’Àus-
tria perquè volia viure l’experi-

ència de jugar a l’estranger, pe-
rò l’idioma va ser una barrera i
no vaig estar a gust”, admet.Ara,
arriba en plena forma a la part
decisiva de la Lliga, en què
l’equip esgota les opcions de ju-
gar el play-off.“No depenem de

nosaltres, així que el que hem de
fer és centrar-nos a guanyar els
nostres dos partits i no estar pen-
dents del Barakaldo” i admet
que“després de ser-hi tan a prop,
si no el juguem serà una petita
desil·lusió”.

Denuncien
Eufemiano
per frau fiscal

TRIBUNALS

❘ LAS PALMAS ❘ La fiscalia ha de-
nunciat davant dels jutjats de
Las Palmas de Gran Canaria
el metge Eufemiano Fuentes
per frau fiscal, arran de la in-
formació facilitada a les au-
toritats espanyoles per
l’exempleat de HSBC Hervé
Falciani sobre possibles eva-
sors amb comptes a Suïssa.
El frau que s’atribueix al
metge i a unes altres dos per-
sones supera els 120.000 eu-
ros, que és el límit que sepa-
ra la simple infracció admi-
nistrativa del ja considerat
delicte contra la Hisenda Pú-
blica.

Frea l’ordre
contra clubs
endeutats

FUTBOL

❘ BRUSSEL·LES ❘ Un representant
de jugadors belga va denun-
ciar ahir davant de la Comis-
sió Europea (CE) la normati-
va de la UEFA que impedeix
la participació en competi-
cions continentals als clubs
que no tinguin els comptes
sanejats, al considerar que
aquesta és contrària a la le-
gislació comunitària. Daniel
Satriani i el seu advocat, Je-
an-Louis Dupont (el del cas
Bosman), defensen que és
una mesura “desproporcio-
nada” que no garanteix l’es-
tabilitat financera dels clubs.

APUNTS

MATEMÀTICAMENT
El Lleida, classificat
per a la Copadel Rei

■ Els resultats de la jornada pas-
sada permeten al Lleida assegu-
rar-se matemàticament la classi-
ficació per a la Copa del Rei de la
pròxima temporada, ja que,
quan queden dos jornades per al
final de la fase regular, l’equip de
Toni Seligrat té assegurat acabar
entre els cinc que tenen la classi-
ficació assegurada, ja que els fili-
als no poden disputar el torneig,
cosa que en deixaria fora l’Athle-
tic Club B.

VIATGE PER 15 EUROS
AutocaraSantSebastià
si reuneixen55seguidors

■ El Lleida organitza un autocar
perquè els aficionats que ho de-
sitgin puguin acompanyar
l’equip aquest diumenge a Sant
Sebastià, davant del filial de la
Reial Societat. El preu del viatge
és de 15 euros i no inclou l’en-
trada, que es podrà adquirir a
les taquilles poc abans del par-
tit. Perquè l’autocar sigui efectiu
cal reunir un mínim de 55 afici-
onats. El termini per apuntar-s’hi
finalitza divendres a les 21.00
hores.


