28

SEGRE
Divendres, 3 de març del 2017

ESPORTS

AUTOMOBILISME RECEPCIONS

NATACIÓ

“Milloraré al Dakar 2018”

El CN Lleida,
al Circuit Català
a Sabadell

Isidre Esteve, que va tornar aquest any al raid gràcies a un coixí intel·ligent al cotxe,
busca ser més competitiu || “Vaig disfrutar més que quan anava amb moto”
LLEONARD DELSHAMS

XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ El pilot lleidatà Isidre Esteve, que va tornar aquest any
al Dakar gràcies a un coixí intel·ligent adaptat al seu vehicle,
va confirmar ahir, durant una
recepció a la Paeria, que competirà en l’edició de l’any que ve
del raid sud-americà, però que
després de l’experiència positiva
aspira a “ser més competitiu”.
“Estem treballant en un projecte per al 2018 que passa per
millorar el cotxe i l’estructura
per fer un millor resultat. Tenim previst fer dos proves de
la Copa del Món i la Baixa Espanya-Aragó, que és la carrera
més important a nivell espanyol
i això ens ha de portar al Dakar
amb la millor preparació possible. Ens agradaria que en dos o
tres mesos el projecte ja quedés
tancat amb la marca i els patrocinadors. Tots hem quedat
molt contents de l’experiència
al Dakar d’aquest any i tenim
ganes de millorar el 2018”, va
explicar el pilot d’Oliana.
Esteve va admetre que acabar la carrera aquest any va ser
especial i fins i tot li va deixar
una millor sensació que abans
de patir la discapacitat. “Quan
vaig arribar aquest any a la meta de Buenos Aires (va acabar
el 35 en la general i quart en la
seua categoria), la satisfacció va
ser enorme i sí que va ser més
gran la sensació que quan anava amb moto, perquè les coses
han canviat. Per això ara penso a ser més competitiu. El que

❘ LLEIDA ❘ El Club Natació Lleida competirà aquest cap de
setmana en el Circuit Català,
que se celebrarà a les installacions del CN Sabadell, amb
un total de 18 nadadors, 12
en categoria masculina i sis
en femenina.
Els representants masculins del club lleidatà seran
Jose Rojano, Bernat Lomero, Víctor Resa, Francesc Riado, Roger Miret, Pol Roca,
Alejandro Serrano, Eudald
Alsina, Enric Ormo, Biel Bullich, Marc Juárez i Tomàs
Lomero. Les dones que competiran seran Erika Espejo,
Lorena Ferrer, Paula Juste,
Judith Cortés, Núria Viladegut i Olga Casanovas.

TENIS

Nadal es planta
a quarts a
Acapulco
Isidre Esteve va explicar el seu nou projecte per al Dakar 2018 ahir a la Paeria.

vaig aconseguir en motos vull
fer-ho ara en cotxes. La meua
discapacitat no m’impedeix anar
ràpid fins on puc córrer. Vull
anar al Dakar i ser competitiu
encara sabent que hi ha un grup
reduït de pilots que aspiren a la
victòria i jo, ara per ara, no estic en aquest grup. En el futur,
qui sap.”
L’alcalde, Àngel Ros, amb el
president de la Diputació, Joan

Reñé, i diversos regidors van
rebre Esteve, que Ros va posar
com a exemple “com a esportista i com a persona.”
Esteve va agrair el suport que
sempre ha tingut de les institucions locals i, en aquest sentit,
és un dels ambaixadors de Lleida amb el patrocini de la Paeria
a la campanya Lleida Sport &
Emotion. “Jo no oblido que en
el seu moment vaig poder anar

al Dakar gràcies a aquesta ciutat
el 1998. I això continua. Tinc
na discapacitat, però vaig a la
mateixa cursa i afronto les mateixes dificultats que els altres.
Això és el que m’agrada.”
Sobre el coixí intel·ligent, del
qual ha estat el conillet d’Índies,
va anunciar que aviat sortirà a
la venda. “Que surti al mercat
i tancar el cercle és fantàstic”,
va concloure.

ATLETISME ESPORT DE BASE

❘ ACAPULCO ❘ Rafa Nadal es va
plantar amb autoritat en els
quarts de final del torneig
d’Acapulco, a Mèxic, puntuable per a l’ATP i que es
disputa sobre pista dura,
després d’escombrar en poc
més d’una hora l’italià Paolo Lorenzi per un doble 6-1.
Djokovic va resistir els atacs
de Del Potro per emportar-se
un partit d’alt voltatge amb
parcials de 4-6, 6-4, 6-4 després de 2 hores i 38 minuts.
Per la seua part, Fernando
Verdasco es va classificar per
a semifinals del torneig de
Dubai, després d’imposar-se
al francès Gael Monfils en
dos sets per 6-3, 7-5,

BÀSQUET

Els Spurs de
Pau obtenen un
triomf agònic

Més de 400 escolars a la Trobada de Miniatletisme del Pallars Jussà a la Pobla
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Més de 400
escolars van participar ahir en
la Trobada de Miniatletisme del
Pallars Jussà que es va celebrar
a la Pobla de Segur. La jornada

va començar amb els més petits de l’Escola Els Raiers, amb
edats entre 3 i 5 anys, que van
realitzar els entrenaments oficials per a l’Olimpíada Flamicell,

que tindrà lloc el dia 11 d’aquest
mes. El passat 11 de febrer es
va celebrar també a la Pobla el
curs auxiliar de jutges d’atletisme. Els assistents van ser els

monitors que ahir van realitzar
la sessió d’iniciació al miniatletisme i que els servirà d’assaig
per a la seua tasca de jutges en
la Flamicell.

❘ SAN ANTONIO ❘ Serge Ibaka (22
punts) i Pau Gasol (18) van
brillar amb diferent resultat dels seus equips, derrota
de Toronto Raptors i victòria de San Antonio Spurs,
mentre que Ricky Rubio es
va atansar al triple-doble en
el triomf de Minnesota Timberwolves. Agònica va ser la
victòria dels Spurs davant Indiana Pacers (100-99) gràcies
a una gran jugada individual
de Kawhi Leonard a falta de
dos segons. Pau Gasol va sortir des de la banqueta. Toronto va perdre davant de Washington Wizards (96-105) i
els Wolves van derrotar els
Utah Jazz (80-107).

