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El Memorial Culleré varia 
la ruta i serà més escolar
Se celebrarà el 5 de març amb sortida i arribada a la pista d’atletisme 
|| Hi haurà 600 atletes, entre ells alumnes de Primària i Secundària

JOAN GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ La quarantena 
edició del Cros Ciutat de Mo-
llerussa Memorial Josep Ignasi 
Culleré, que tindrà lloc el 5 de 
març al parc de la Serra i en 
el qual s’espera la participació 
d’uns 600 atletes, tindrà com 
a principal novetat la variació 
en el circuit habitual. 

D’aquesta manera, tindrà 
com a punt de sortida i arriba-
da la pista d’atletisme aprofi-
tant també el traçat que es va 
utilitzar durant la celebració 
del Campionat de Catalunya 

de cros, que va acollir la ca-
pital del Pla d’Urgell el dia 11 
d’aquest mes.

A més, la prova farà aquest 
any una aposta per potenciar 
la participació dels centres de 
Primària i Secundària, ja que 
els atletes del club amfitrió, el 
Xafatolls, no competiran com 
a club sinó representant els 
centres on estudien. Hi haurà 
premis de 300, 200 i 100 euros 
en material escolar als tres pri-
mers centres.

Així ho van explicar ahir du-
rant la presentació, l’alcalde 

de Mollerussa Marc Solsona, i 
Juli Niubó, president de l’AA 
Xafatolls, coorganitzadora del 
cros juntament amb el consis-
tori. D’altra banda, Solsona va 
aprofitar l’acte per referir-se a 
l’impacte del 155 que, segons 
ell, ha frenat una línia de sub-
vencions prevista per la Gene-
ralitat per a millores en pistes 
d’atletisme. 

No obstant, va indicar que hi 
ha converses amb la Diputació 
per obtenir ajuts i poder imple-
mentar millores com els vesti-
dors, els serveis i un gimnàs.

La presentació del Memorial Culleré va tenir lloc ahir a l’ajuntament de Mollerussa.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Un cerverí, amb la selecció catalana

❘ CERVERA ❘L’atleta de Cerve-
ra Sergi Rodríguez ha estat 
convocat per segon any con-
secutiu per integrar la selec-
ció catalana de carreres de 
muntanya, informa X. San-

tesmasses. Rodríguez dispu-

tarà aquest 2018 sis proves 
de la Copa del Món, que tin-
dran lloc a Catalunya, el Pa-
ís Basc, Andorra, Itàlia (per 
partida doble) i Suïssa i a més 
serà l’únic representant de 
Lleida.

El Balàfia Vòlei, en els esmorzars de gestió

❘ LLEIDA ❘ La responsable de 
comunicació, màrqueting i 
patrocinis del Balàfia Vòlei, 
Vanessa Ortega, va impar-
tir una xarrada ahir sobre 
estratègies i eines per a la 
gestió de la comunicació di-

gital a les entitats esportives 
dins d’una nova sessió dels 
esmorzars de gestors espor-
tius. Ortega va ressaltar la 
importància de la comunica-
ció i comptar amb una perso-
na especialitzada.

Trobada de miniatletisme a la Pobla

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El parc Al-
calde Boixareu de la Pobla 
de Segur va acollir la trobada 
comarcal de miniatletisme 
amb la participació de més 
de 400 esportistes del Pallars 
Jussà de cicle mitjà.

La competició va constar 
de set proves no competitives 
(50 llisos, 50 m tanques, pes, 
altura, javelina, disc i triple 
salt). Els alumnes d’infantil 
d’Els Raiers van preparar la 
Flamicell.

SEGRE TÀRREGA
❘ AGRAMUNT ❘ Dos joves d’Agra-
munt de 21 anys i estudiants 
d’enginyeria, Oriol Farràs i Jor-
di Noguera, han partit aquest 
matí de la capital del Sió per 
participar en l’Uniraid 2018, 
una aventura solidària per a 
estudiants que discorrerà del 
24 de febrer al 4 de març pel 
desert del Marroc en turismes 
amb més de 20 anys d’antigui-
tat. El seu cotxe és un Peugeot 
205 de l’any 1993.

L’Uniraid no és una cursa 
de velocitat, sinó que és un vi-
atge aventura amb l’objectiu 
d’entregar 30 quilos de mate-
rial solidari per als col·legis i 

XAVIER SANTESMASSES

Els joves d’Agramunt que participaran a la Uniraid.

Dos joves 
d’Agramunt, 
en l’aventura 
Uniraid
Ruta solidària amb 
cotxe pel Marroc

les famílies necessitades dels 
llogarets del desert. 

Per aconseguir completar 
l’objectiu, Farràs i Noguera 
hauran de creuar uns 2.500 
quilòmetres, distribuïts en 7 
etapes, sense cap tipus de dis-
positiu electrònic, tan sols una 
brúixola i un roadbook. 

Farràs i Noguera van pre-

sentar ahir als veïns d’Agra-
munt el cotxe i el seu equip, 
Agra-Racing, després de mesos 
de preparació canviant seients, 
volant i col·locant llums led. 
D’altra banda, van aprofitar 
per acabar de recollir material 
que entregaran com joguines, 
roba i material escolar, entre 
d’altres.


