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Sahuquillo i Ribalta guanyen la Trenkacames
❘ ROSSELLÓ ❘ Xavier Sahuquillo
(Feetback Running) i Núria Ribalta (AA Xafatolls) es van adjudicar el triomf en la distància llarga, de 14 km, de laTrenkacames de Rosselló, la penúltima prova puntuable i cita més

Una de les proves populars que van tenir lloc en la Transolianenca el cap de setmana.

Prop de mil participants
en la Transolianenca

veterana de les Trail Running
Series Lleida. En la distància
de 7 km es va imposar Lluís
Ropero (Club Triatló Lleida)
en categoria masculina, i Natàlia Molina (Feetback Running) en femenina.
NICKI MARTÍNEZ

Esdeveniment ludicoesportiu organitzat per la Fundació Isidre Esteve
❘ OLIANA ❘ La tercera edició de la
Transolianenca, esdeveniment
ludicoesportiu organitzat per
la Fundació Isidre Esteve que
presideix el pilot d’Oliana, en
el qual hi va haver prop de mil
participants entre dissabte i
diumenge repartits en les diferents proves.
En la jornada de dissabte hi
va haver una cursa de muntanya de 16 km per a esportistes més exigents en la qual es
va imposar Sancho Ayala en
categoria masculina, que va

parar el crono en 1 h 13’55” i
NoemíAumedes en femenina
amb un registre d’1 h 40’20”.
En la seua condició de veterà,
Ayala també va vèncer en
aquesta categoria, i va passar
a ser el primer classificat sènior Josep Esteve, amb un crono d’1 h 20’18”. En veterans
dones es va adjudicar el triomf
RemeiViles amb un temps de
2 h 53’22”.
Dissabte també va tenir lloc
una caminada solidària de
5 km que era apta per a tot-

hom, des de persones en cadira de rodes fins a famílies de
nens amb cotxet de nadó.Ahir
va ser el dia de les proves de
BTT. En 40 km van vèncer
Luis Maldonado i Blanca Vallés; en 20 km ho van fer Marc
Besora i Marta Bosch.A més,
aquesta edició estrenava elTrofeu Juanjo Garra, en homenatge al desaparegut alpinista lleidatà, que era una combinada
entre els resultats de trail i BTT
en la qual van guanyar Aitor
Espallargues i Marta Bosch.
ACB

Ivan Cervantes i David Serra guanyen a Galícia
❘ SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA ❘ Els pilots lleidatans van tenir una
gran actuació en la segona cursa del Campionat d’Espanya
d’Enduro, disputada ahir a Santiago. Iván Cervantes (MC Segre) va guanyar en E1 i David

Serra –imatge– (MC Segre) ho
va fer en categoria Master. En
E1 Jaume Betriu va ser segon;
en E2 va guanyar el pilot del
MC Segre Oriol Mena, en Júniors Benet Gómez va ser segon i Ramon Quer, tercer.

Investiguen l’amo dels Clippers per racisme
Homenatge del Joventut a la plantilla vencedora el 94 de la Lliga Europea
❘ BADALONA ❘ El Joventut va celebrar ahir el 20è aniversari de
la conquesta de la Lliga Europea reunint aquella plantilla,
en què hi havia els germans

Jofresa, CornyThompson, Jordi Villacampa o Ferran Martínez. Però el Gran Canària
li va arruïnar la festa al vèncer (78-84), i la Penya va que-

dar fora de la zona de les eliminatòries pel títol. El Barça
va guanyar el Fuenlabrada (8163) i el Reial Madrid va caure
amb elValència (105-110).

❘ WASHINGTON ❘ L’NBA investiga
els suposats comentaris racistes emesos pel propietari de
Los Angeles Clippers, Donald
Sterling, que hauria demanat
a la seua nòvia que no portés
a amics negres a veure a l’equip

i la criticava per fer-se una foto amb l’exjugador Magic Johnson. Un canal de ràdio va emetre una gravació en què Sterling discuteix amb la nòvia i li
demana que no porti als partits amics negres.

