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JOSÉ CARLOS MONGE
❘ LLEIDA ❘ El Campionat d’Espanya 
de Trial 2020 s’obrirà a Aitona 
el 9 de febrer. La localitat del 
Segrià acollirà la primera de les 
set proves de les quals consta la 
competició, amb una prova en la 
qual s’espera la presència de les 
principals figures, com Toni Bou 
i Adam Raga, entre altres pilots. 
No hi serà el pilot de Vilanova 
de Segrià, Arnau Farré, que es 
recupera d’una lesió i que no té 
previst tornar a la competició 
fins al mes de maig.

“Aitona fa més de trenta anys 
que organitza proves del Cam-
pionat Provincial i del Campi-
onat de Catalunya i ara es fa un 
pas més amb la prova inaugu-
ral del Campionat d’Espanya”, 
explicava ahir durant la pre-
sentació Rosa Pujol, alcaldessa 
d’Aitona i diputada provincial. 
A l’acte de presentació va ser 
acompanyada pel secretari del 
Moto Club Aitona, Mauri Co-
dina; el president de la Federa-
ció Catalana de Motociclisme 
a Lleida, Manel Sirera, i el re-
presentant territorial d’Esports 
a Lleida, Joan Segura.

Mauri Codina va destacar 
que el Moto Club Aitona “ha 
estat reconegut com a millor 
club organitzador de proves el 
2018 i el 2019”, per la qual cosa 
Sirera va explicar que “els ani-
mem a fer el Campionat d’Es-
panya perquè Aitona és una lo-

calitat trialera i el club compta 
amb molta experiència”, va va-
lorar. Codina va explicar que 
la competició consta de dotze 
zones, “deu de les quals són als 
voltants i dos són indoor, a dins 
de la població”. 

En aquest sentit, va incidir en 
el fet que “vindran els millors 
pilots del món, ja que el Campi-
onat d’Espanya té el nivell d’un 

Mundial. Entre els anys 1969 i 
2019, excepte en tres edicions, 
sempre han guanyat l’Estaral 
pilots catalans”, va afegir. La 
competició es desenvoluparà el 
diumenge dia 9 a partir de les 
8.00, i dissabte es faran proves 
cronometrades per decidir l’or-
dre de sortides.

Joan Segura, per la seua ban-
da, va recordar que “l’esport és 

una excel·lent manera de donar 
a conèixer el territori”. Codi-
na va explicar que s’espera la 
presència d’unes cinc-centes 
persones. 

“Hi prendran part entre 
vuitanta i noranta pilots, però 
s’han de comptar els motxillers, 
la gent que completa l’equip i 
els espectadors que segueixen 
aquestes competicions”.

Joan Segura, Rosa Pujol, Mauri Codina i Manel Sirera, ahir durant la presentació de la prova.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

El Campionat d’Espanya es 
posarà en marxa a Aitona
Acull la primera prova el 9 de febrer amb estrelles com Toni Bou i Raga

MOTOCICLISME TRIAL

ESQUÍ COMPETICIÓ

Un centenar d’escolars al Trofeu Diputació a Espot Esquí
❘ ESPOT ❘ Un centenar d’esquia-
dors escolars van participar en 
la fase intercomarcal d’esquí al-
pí dels Jocs Esportius Escolars 
Trofeu Diputació de Lleida, 

que es va disputar a l’estació 
d’Espot Esquí (Pallars Sobirà). 

La competició, que es va dis-
putar dissabte passat, estava 
organitzada pels consells es-

portius del Pallars Jussà i Pa-
llars Sobirà, amb la col·labora-
ció de Skipallars i el suport del 
Consell Català de l’Esport i la 
Diputació.

NATACIÓ ESTATAL TERRITORIAL

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Federació Catalana 
de Natació serà representada 
al Campionat d’Espanya júnior 
i infantil per autonomies, que 
tindrà lloc entre el 14 i el 16 
de febrer a Las Palmas, per un 
equip compost per trenta-set 
nadadors, dels quals cinc són 
lleidatans. A més a més, també 
hi haurà dos tècnics de Lleida. 

Catalunya, que ha estat gua-
nyadora del campionat en totes 
les edicions que s’han disputat 
fins ara, comptarà a l’equip júni-
or femení amb l’actual referent 
de la natació lleidatana, Pau-
la Juste (CN Lleida). A més, a 
l’equip femení infantil també 
figuren Emma Carrasco i Maria 
Herreros, les dos de la (CE Inef 
Lleida), i Clàudia Bellet (CN 
Lleida).

Pel que fa a la categoria mas-
culina, a l’equip júnior està con-
vocat el lleidatà Pepe Vendrell 
(CN Lleida). Al conjunt infantil 
masculí no hi ha representació 
lleidatana.

Per la seua banda, a l’staff 

tècnic de la selecció catalana 
format per un total de set en-
trenadors, dos dels quals seran 
els lleidatans Erika Espejo (CN 
Lleida) i Marc Clèries (CE Inef 
Lleida).

JUSTE I CARRASCO

Paula Juste, Emma Carrasco, 
Maria Herreros, Clàudia 
Bellet i Pepe Vendrell són 
els convocats

Cinc nadadors i dos 
tècnics lleidatans amb 
Catalunya a l’Estatal

Un extècnic 
blau presideix 
l’Hèrcules

FUTBOL

❘ ALACANT ❘ El consell d’admi-
nistració de l’Hèrcules va 
decidir nomenar Quique 
Hernández, extècnic de la 
UE Lleida, nou president de 
l’entitat alacantina en subs-
titució de Carlos Parodi. 
Hernández, que és l’entre-
nador que més partits ofici-
als ha dirigit a l’Hèrcules, ja 
va exercir com a president 
d’aquest club durant vuit 
mesos l’any 2019, encara 
que finalment va presentar 
la dimissió per discrepàncies 
amb els màxims accionistes, 
Enrique Ortiz i Juan Carlos 
Ramírez.

Belmonte es 
postula com a 
abanderada

OLIMPISME

❘ MADRID ❘ La nadadora cata-
lana Mireia Belmonte va dir 
ahir que creu que “ha arribat 
l’hora” que una dona torni a 
ser abanderada d’Espanya als 
pròxims Jocs Olímpics de Tò-
quio 2020, honor per al qual 
es postula pel seu “palma-
rès bastant complet” i també 
perquè seria “un homenatge 
a l’esport femení espanyol”. 
“Només hi ha hagut dos do-
nes abanderades i ha arribat 
l’hora que n’hi hagi una al-
tra. Si no sóc jo, que sigui 
una altra”, va assenyalar la 
badalonina.


