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El públic no va deixar d’animar els atletes durant la freda jornada a la Pobla.

REDACCIÓ
❘ POBLA DE SEGUR ❘ La cita de l’Inter-
comarcal de cros a la Pobla de 
Segur, puntuable per als Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya, 
va reunir ahir 370 participants, 
que van fer front a la duresa del 
traçat i les condicions climàti-
ques adverses, amb molt fred 
durant tot el recorregut. En ca-
tegoria sènior, els vencedors van 
ser els arenesos Jordi Balagueró 
i Yeni Ramírez. Balagueró va 
estar acompanyat al podi pels 
pallaresos Jordi Roset i Jonatan 
Gázquez, i per la seua banda 
Ramírez es va imposar en la se-
ua prova a la també pallaresa 
Romina Garín. Fadwa Ben Ka-
cem va ser l’atleta més ràpida a 
la prova juvenil femenina, amb 
victòria de Meritxell Martínez 

en veteranes. El guanyador a la 
cita masculina va ser Eloy Gon-
zález, seguit de Xavier Pascual 
i Joan Fitó, de l’Escatxics. En 
cadets, hi va haver victòria per 
als atletes representants del 
Pla. Ismail El Harrak, de l’Es-
bufecs, va ser primer, seguit de 
Joel Cadevall (Escatxics) i Pol 
Ardanuy (Tremp). A la cita fe-
menina, victòria per a Laela El 
Harrak (Esbufecs), al davant de 
Maria Vilanova, de l’Escatxics, i 
Paula Ferrer, del CAP La Pobla. 

En infantils, el triomf va ser 
d’Ikhlef Imran, atleta de l’Ins-
titut de Tremp, que es va im-
posar a Gerard Fitó, de l’Es-
catxics, i Óscar Vicente, d’Els 
Raiers. Júlia Roy, del CAP La 
Pobla, va ser la guanyadora de 
la prova femenina en aquesta 

Passió pel cros
La cita de l’Intercomarcal a la Pobla reuneix 370 atletes entre totes les categories 
|| Els aranesos Jordi Balagueró i Yeni Ramírez, primers a la prova sènior

ATLETISME COMPETICIÓ

Sortida d’una de les proves disputades ahir al Pallars.

categoria, al calaix més alt del 
podi amb les seues companyes 
Aina Garreta i Clàudia Llesuy. 
Pel que fa a alevins, la victòria 
masculina va ser per a Guillem 
Vinardell, seguit del seu com-
pany del CAP La Pobla Khalid 
Jaadar i de Genís Balagueró, 
representant del Pedala.cat. A 
la cita femenina, la vencedora 
va ser Rabad Ouzemou, de la 
Pobla, davant de la seua com-
panya Jana Peretó i Maria Do-
mínguez, de l’Isona. També es 
van disputar proves per als més 
petits, de categoria benjamina, 
prebenjamina i pollets.

Diumenge a Tremp es dispu-
tarà l’última prova del circuit, 
que ha comptat amb sis cites al 
Pallars, Alta Ribagorça i Val 
d’Aran durant l’any.

TEMPERATURA FREDA

Els participants i el 
nombrós públic van fer 
front a les condicions 
meteorològiques adverses

El lleidatà Marc Cots, 
campió de Catalunya

MOTOCICLISME TRIAL

REDACCIÓ
❘ ALMENAR ❘ El lleidatà Marc Cots, 
del Moto Club Pallars i pilot de 
la Sherco Academy, es va pro-
clamar guanyador del Campi-
onat de Catalunya de trial en 
categoria elit a l’imposar-se a 
la prova disputada a Almenar. 
Cots, amb 8 punts, va superar 
a la classificació Arnau Escarra 
(Ripoll Motor Club) i Pau Dina-
res (Moto Club Tona). Durant 
la primera volta, els tres pilots 
van estar molt igualats, però 

Cots va acabar distanciant-se a 
partir de la cinquena zona. La 
prova de categoria Promo va 
ser per a Ricard Alcaraz (Re-
llinars Moto Club), seguit de 
Rui Alves (Mot Club Manresa) 
i Nazario García (Moto Club 
Tortosa). En categoria Open, el 
vencedor va ser Àlex Villalba, 
del Ripoll Motor Club, i en el cas 
de Màsters hi va haver victòria 
lleidatana, després que Francesc 
Recio (Motocat) s’imposés a la 
resta de pilots. Marc Cots, durant una de les zones del recorregut d’Almenar.

El Barça manté el 
liderat a Primera 
Femenina

FUTBOL

❘ SANT JOAN DESPÍ ❘ El Barcelona 
va reprendre ahir el liderat 
a Primera Femenina des-
prés de la golejada (6-1) al 
Deportivo. El vendaval ofen-
siu del líder va desarborar el 
conjunt gallec. El Depor va 
trepitjar l’Estadi Johan Cruy-
ff sabent-se la revelació del 
campionat, però va acabar 
descobrint com se les gasta 
l’equip blaugrana. El Barça 
manté un punt de marge so-
bre l’Atlètic de Madrid.

L’Al-Hilal completa 
el cartell del 
Mundial de clubs

FUTBOL

❘ SAITAMA ❘ L’Al-Hilal saudita, 
que es va adjudicar ahir la 
Lliga de Campions d’Àsia a 
l’imposar-se a l’Urawa Red 
Diamonds japonès (0-2), 
completa el cartell del Mun-
dial de clubs, de l’11 al 21 de 
desembre. El club saudita es 
va unir ahir a l’Hienghène 
(Nova Caledònia), Al-Sadd 
(Qatar), Espérance (Tunísia), 
Monterrey (Mèxic), Liverpo-
ol i Flamengo.

Bany de masses  
del Flamengo 
després del títol

FUTBOL

❘ RIO DE JANEIRO ❘ El Flamengo va 
viure ahir un bany de mas-
ses i, amb una multitudinà-
ria rebuda de l’afició, l’equip 
més popular del Brasil va co-
mençar les celebracions pel 
títol de la Copa Libertadores 
aconseguit dissabte a Lima, 
quan va derrotar per 2-1 el 
River Plate. Va ser la cele-
bració més gran de l’afició 
del club des de la victòria al 
Brasileirao del 2009.

Mascherano  
serà jugador  
de l’Estudiantes

FUTBOL

❘ LA PLATA ❘ Javier Mascherano 
continuarà la seua carrera a 
l’Estudiantes de La Plata a 
partir del gener, segons va 
anunciar l’exfutbolista Juan 
Sebastián Verón, president 
del club argentí. L’exjugador 
del Barça, de 35 anys, firma-
rà per un any i mig després 
de passar també per River, 
Corinthians, West Ham, Li-
verpool i el Hebei Fortune 
del futbol xinès.


