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LaCursaentre
Vinyes,denouamb
finalitats solidàries
El dia 18, amb la investigació del Lupus

ATLETISMECURSESPOPULARS

L’organització de la Cursa entre Vinyes va presentar ahir la prova a la Diputació.

S.C.G.
❘ LLEIDA ❘ La segona edició de la
Cursa entreVinyes tornarà a te-
nir el dia 18 un vessant solida-
ri, ja que col·laborarà de nou
amb la Fundació Catalana de
Lupus, una malaltia crònica, au-
toimmune i sistèmica que pot
afectar pràcticament qualsevol
part del cos. Part de la recapta-
ció de les inscripcions es desti-
naran a la investigació d’aques-
ta malaltia i l’organització ha
creat una fila zero per a donaci-
ons.

La prova d’aquest any tindrà
dos recorreguts de 16 i 8 qui-
lòmetres, donant a conèixer el
territori als atletes. La distància
de 16 quilòmetres passarà per

zones plenes de vinyes, per di-
rigir-se a la Punta del Curull, el
cim més alt de les Garrigues,
amb 1.201 metres. Els atletes
passaran per la Serra de la Lle-
na fins a l’ermita de Sant Miquel
de laTosca i el Barranc del Cru-
cifix. La prova de 8 quilòmetres,
que també podrà fer-se cami-
nant, serà part de l’itinerari de
La Ruta de les Cabanyes. Els at-
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letes podran disfrutar també
d’una jornada de portes obertes
a la col·lecció privada dedicada
a l’agricultura i als cellersTomàs
Cusiné, un dels organitzadors de
la prova juntament amb l’ajun-
tament delVilosell i GoGoGo-
Runners Club.

La Cursa entreVinyes forma
part del Circuit delVi, que aquest
any també ha comptat amb la
Cursa Cara Nord entreVimbo-
dí i Poblet, que va recaptar 371
euros per a la Fundació Cata-
lana de Lupus.A partir del 2016,
el Circuit delVi comptarà amb

una tercera prova, la Cursa Noc-
turna Castell del Remei-Pene-
lles. L’organització, que també
ha preparat un concurs de foto-
grafia per Instagram,Twitter i Fa-
cebook, espera la participació
d’un centenar d’atletes en aques-
ta segona edició.

DOS TRAÇATS

La prova comptarà amb
dos recorreguts de 16 i 8
quilòmetres per donar a
conèixer el territori

ATLETISMEESCOLAR

Lleidacreaelprimercircuit
decrosescolaramb7proves
L’objectiu és arribar a la desena l’any que ve i a les catorze el 2017

La Diputació va ser escenari ahir de la presentació de la primera edició del Circuit Lleidatà de Cros.

X. PUJOL
❘ LLEIDA ❘ Lleida estrenarà aquest
any el primer circuit de cros es-
colar que comptarà amb set pro-
ves, una xifra que els organitza-
dors esperen augmentar a deu
l’any que ve i a catorze el 2017.
El Circuit Lleidatà de Cros naix
recolzat per la Diputació, que
sufragarà bona part de les des-
peses, i fruit de la col·laboració
entre els Consells Esportius del
Pla d’Urgell, Pallars Jussà i les
Garrigues i els clubs de cada zo-
na, en concret el CA Bellvís, Xa-
fatolls i Esbufecs de Mollerussa
i JoventutAtlètica d’Arbeca.

El campionat, que també pun-
tuarà per als Jocs Esportius Es-
colars de Catalunya, arrancarà
el pròxim 25 d’octubre amb el
Cros Esbufecs (Mollerussa), per
continuar amb el Cros deTremp
(29 de novembre), Cros de les
Borges Blanques (13 de desem-
bre), Cros de Bellvís (17 de ge-
ner), Cros Intercomarcal Ramon
Bellmunt d’Arbeca (7 de febrer),
CrosVila de Juneda (21 de fe-
brer) i Cros de Golmés (6 de

març). Els organitzadors espe-
ren una participació total de
5.000 escolars.

El circuit, que té un pressu-
post d’uns 20.000 euros, tindrà
totes les categories de base, des
de la més petita, pollet (reser-
vada a alumnes de P2, P3, P4 i
P5), fins a la juvenil.

Hi haurà dos classificacions
del campionat: una d’individu-
al, en la qual puntuaran els cinc
millors resultats, i una altra de

global per equips. Els primers
classificats tindran premis en
material esportiu i la resta d’at-
letes fins al sisè lloc rebran un
trofeu o una medalla acredita-
tiva.

Com a novetat s’inclou tam-
bé la categoria sènior, que pun-
tuarà a part i que naix amb l’ob-
jectiu de donar cabuda als pa-
res el hobby dels quals és el run-
ning i vulguin prendre part en
les proves.

El preu de la inscripció serà
de dos euros, vàlid per a totes
les curses.

El diputat provincial Joan
Ubach, que va presidir ahir la
presentació del circuit a la Di-
putació, va destacar l’esforç que
des dels Consells Esportius Co-
marcals s’ha fet “per promoure
entre els nens l’hàbit saluda-
ble de l’esport, que amb la situ-
ació econòmica vigent tenia de-
ficiències”.

IvanBasso
anuncia la
retirada

CICLISME

❘MILÀ ❘El ciclista italià Ivan Bas-
so va anunciar ahir durant la
presentació del recorregut del
Giro d’Itàlia 2016 la seua re-
tirada esportiva, que es pro-
dueix just després d’haver su-
perat un càncer testicular.Bas-
so va guanyar en dos ocasions
el Giro, el 2006 i el 2010, i va
pujar al podi delTour de Fran-
ça en unes altres dos ocasions,
el 2004 i el 2005. Els partici-
pants de la 99 edició de la ron-
da italiana sortiran de la loca-
litat holandesa d’Appeldorn
el 6 de maig per afrontar tres
cronos i quatre jornades d’al-
ta muntanya.

Carvajal, entre
2 i3 setmanes
debaixa

FUTBOL

❘MADRID ❘ Dani Carvajal, juga-
dor del Madrid, pateix una
lesió als tendons peroneals
del turmell dret, que va patir
en el derbi de diumenge da-
vant de l’Atlètic. D’aquesta
forma, el lateral dret ha estat
descartat de la llista de con-
vocats de la selecció espanyo-
la per als partits davant de
Luxemburg i Ucraïna. Les
baixes de Carvajal, Bruno So-
riano i Íñigo Martínez han fet
que Del Bosque hagi convo-
cat Mikel San José, així com
els debutants Xabi Etxeita i
Mario Gaspar.

ESPEREN 5.000 ATLETES

Confien a arribar a
aquesta xifra en tot el
circuit, que té un
pressupost de 20.000 euros


