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Farré jaéssubcampió
El lleidatà es va assegurar ahir el subcampionat d’Espanya de TR2 al quedar
segon en la penúltimaprova || L’anyqueve farà el salt a la categoria absoluta

Farré, al podi.

REDACCIÓ
❘ CABANILLASDE LA SIERRA ❘Arnau Far-
ré es va assegurar ahir el sub-
campionat d’Espanya de trial,
en la categoriaTR2, en la tem-
porada del seu debut en sèniors.
El pilot deVilanova de Segrià,
de 16 anys, va firmar el segon
lloc en la penúltima cita del cam-
pionat, disputada a la serra ma-
drilenya sota una intensa calor
i amb zones molt tècniques.

Arnau va cometre 12 punts
de penalització en la primera
volta i 18 en la segona, per a un
total de 30, nou més que el gi-
roní Miquel Gelabert, líder in-
discutible i ja matemàticament
campió de la categoria.Tercer
va ser Marcos Méndez, que va
cometre 56 peus.Aquesta és la
cinquena vegada que el lleida-
tà puja aquesta temporada al
podi, del qual no ha baixat des
de la segona prova. En total ha
aconseguit una victòria, tres se-
gons llocs i un tercer que li va-
len un subcampionat en la seua
primera i última participació en
la categoria TR2, ja que l’any
que ve jugarà amb els grans del
trial, entre ells Toni Bou, que
ahir, al mateix escenari, va re-
validar per setena vegada el tí-
tol de campió d’Espanya de tri-
al a l’aire lliure.

“Després de la sisena posició
del debut, la veritat és que les
coses m’han anat bastant bé i he
pogut aconseguir el subcampi-
onat i, sobretot, agafar molta ex-
periència de cara a l’any que ve.

Estic molt content de comm’han
anat les coses però he de con-
tinuar treballant de valent”, va
explicarArnau, que l’any que
ve també podria disputar el
Mundial absolut si l’equip Gas
Gas així ho considera oportú.

Altres lleidatans que van
prendre part en la prova van ser
AdriàAlbejano, que va ser se-
gon enTR4, de la qual és líder;
Marc Cots, quart en la mateixa
categoria, i Sergio Ribau, cinquè
en cadets i que segueix en se-
gon lloc.

ElBayernde
Pep, líder,
empata

FUTBOL

❘MUNIC ❘ El Bayern deMunic va
empatar ahir al camp del Bo-
russia Mönchengladbach (0-
0) en un enfrontament que va
servir per ratificar el bon pa-
per dels locals aquesta tem-
porada en la Bundesliga, ja
que ocupen la segona posició
actualment, i en el qual els
homes de Guardiola no van
estar encertats de cara a la
porteria. Dels quatre partits
que han jugat fora de casa, els
de Guardiola sols n’han gua-
nyat un i han empatat els al-
tres tres. Malgrat això són lí-
ders a 14 punts d’avantatge
del Dortmund.

Taulesentre
Manchester
UnitediChelsea

FUTBOL

❘ LONDRES ❘ Manchester United
i Chelsea van firmar ahir tau-
les (1-1) en la novena jorna-
da de la Premier League en
un matx en què els red devils
ho van intentar més, però en
el qual al final van haver de
conformar-se a rescatar un
punt en l’últim instant.Va ser
una jornada que va deixar
també la victòria de l’Ever-
ton al camp del Burnley (1-
3), amb doblet de Samuel
Eto’o, i la derrota d’unTot-
tenham que es va deixar re-
muntar a casa davant del
Newcastle (1-2).

POLIESPORTIU

Un funambulista camina per la corda fluixa entre dos roques ahir a l’Aplec.

Unes 300 persones a l’Aplec d’Escalada de Coll de Nargó
❘ COLL DE NARGÓ ❘ Unes 300
persones, la majoria de les
quals arribades des de di-
ferents punts del territori
català i d’Andorra, van

participar ahir de les acti-
vitats programades dins de
l’Aplec (unflables per als
petits i diverses proves lú-
diques) d’Escalada de l’Alt

Urgell. Es tracta de la tro-
bada no competitiva d’es-
calada més important que
se celebra en l’àmbit de
Catalunya.

❘ ROSSELLÓ ❘ Un centenar
de corredors van parti-
cipar en el quart duatló
popular de Rosselló, en
què es van imposar en
categoria sènior Fran-
cesc Jové i Brita Hen-
selev. En la II Duatló In-
fantil van participar 85
nens distribuïts en qua-
tre categories en funció
de la seua edat.

IV Duatló popular
de Rosselló

❘ TARRAGONA ❘El pilot fran-
cès Sébastien Ogier
(Volkswagen) es va im-
posar ahir en el Ral·li
RACC Catalunya-Cos-
ta Daurada-Rally d’Es-
panya i va obtenir amb
el seu triomf el títol de
campió del món. El llei-
datà Joel Guerrero va
acabar el 18 en R2.

Ogier, campió a
Catalunya

EFE

El lleidatà, superant una de les zones de la provamadrilenya.

LÍDERS EN TR4

El lleidatà Adrià Albejano
va ser segon ahir i
segueix líder i Sergio
Ribau és segon en cadets




