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ATLETISME CURSES DE MUNTANYA

BÀSQUET

Kilian Jornet polvoritza
el rècord a Sierre-Zinal

Sastre i Aguilar,
primers descarts
deScariolo

Guanya per setena vegada la prova suïssa i millora la marca que durava 16 anys
AGENCIES

I ZINALI Setze anys després, Kilian Jornet ha sigut l'encarregat
de trencar el rècord de la mítica
Sierre-Zinal establert per Jonathan Wyatt el2003. El lleidatà va
creuar ahir la línia de meta en
un temps de 2 hores, 25 minuts
i 35 segons, tres minuts més ràpid que el crono que va marcar
llavors el corredor neozelandès
(2h.29:12). "M'he trobat molt
bé, es nota la diferència d'entrenament, em sentia les cames
molt fresques i he anat tirant endavant. Es un somni veure que
és la meua novena participació
i que es pot anar millorant any
rere any, és molt satisfactori",
va declarar Jornet.
D'aquesta forma, el corredor
de Montellà i Martinet guanya
per setena vegada una de les seues carreres de muntanya favorites , quarta parada de les Golden Trail World Series. Darrere
van arribar l'eritreu Petro Mamu , amb un temps de 2 h 26:31,
també trencant el rècord de la
carrera, i el nord-americà Jirn
Walmsley, tercer amb 2 h 31:52.
El tret de sortida de "la cursa
dels cinc 4.000", com és coneguda, es donava a les 10 del matí
des de la localitat de Sierre (585
m) per acabar a Zina l (1.685 m).
A la línia de sortida es trobaven
grans corredors d'un nivell altíssim com Rémi Bonnet, Jirn
Walmsley, Davide Magnini, Andrew Douglas, Petter Engdahl
o Bart Przedwojewski, entre
molts d'altres.
Des d'un inici Jornet va sortir decidit a marcar un ritme de
carrera molt constant i còmode,
cosa que li va permetre anar primer en tot moment, amb Mamu
posicionant-se a prop, a només
dos minuts, obligant Jornet a

rU20 d'Espanya,
cinquena a
l'Europeu femení
La selecció espanyola de bàsquet U20 femenina
va acabar al cinquè lloc de
l'Europeu de Klatovy (República Txeca), al derrotar ahir
Sèrbia per 74-55. Espanya,
que era la defensora del títol,
havia quedat fora de la lluita
per les meda lles al perdre dijous passat contra Itàlia per
62-71. En els últims quatre
campio n ats havia pujat a l
podi.
1 KLATOVY 1

HANDBOL

Derrota del Barça
en el primer test
de pretemporada

SATISFET

"ts un somni veure la meua
novena participació i que es
pot anar millorant any rere
any", va assegurar Kilian

I El Barça, amb només una setmana de preparació, va perdre ahir 33-29 dava nt el THW Kiel alemany,
molt més rodat, el seu primer partit de pretemporada, disputat al Lanxes Arena
de Colònia. En el matx van
debutar els dos fitxatges, el
central croat Luka Cindric i
el pivot asturià Abel Serdio,
per bé que el més entonat va
ser Ariño, autor de 9 gols.

1 COLÒN IA

accelerar el ritme fins a emportar-se la victòria.
El lleidatà es converteix així
en l'únic atleta a conquerir la
mítica prova suïssa en set ocasions, després de guanyar també les edicions de 2009, 2010,
2014, 2015, 2017 i 2018. La
pròxima cita de Jornet serà el
25 d'agost a Pikes Peak.

Els jugadors dels dos equips
saluden l'afició.

111 I TREMP

ORGANYA

TREMP: Farré, Mohamed El Madani, Railean,
Pérez,Besliu,Cissé,Sirvant,Gonçalves,Ugarte,
Bacardit i Rachid El Madani. També van jugar
Farré,Barbosa,Syulyush,SantosiBuhai.
ORGANYÀ: Busquets, Baró, Alonso, Escales,
casanova, Vila, Galimany, Acosta, Garcia, Niang
i Ferreiro. També van jugar Navarro, Capdevila,
Casals i Vidal.

I Tremp

i Organyà van
empatar en el partit d'anada
dels quarts de final de la Copa
Pirineus (1-1), un duel igualat
en el qual hi va haver bon joc
i intensitat. El domini durant

TEN IS

Nadal guanya el
seu cinquè Masters
1.000 del Canadà
I MONT-REALI Rafa

Arbitre: Puscasu. Va amonestarCissé, Buhai i
Santos.VaexpulsarBesliu.
Gols: G-1, Vila (38); 1-1, Farré (64).

El seleccionador estatal de bàsquet, Sergio Scariolo, va fer ahir els seus dos
primers descarts de la convocatòria de cara al Mundial de
la Xina 2019, amb la sortida
de Pablo Agui lar i Joan Sastre. Ara la selecció es queda
ja amb 14 jugadors de cara al
viatge a Califòrnia, on s'enfrontaran a Estats Units el
16 d 'agost.
1MÀLAGA¡

BÀSQUET

FUTBOL COPA PIRINEUS

1 TREMP

I

Tremp i Organyà decidiran en la tornada l'equip semifinalista
els primers compassos va ser
alter n, amb arribades per als
dos equips, malgrat que cap va
aconseguir perforar la porteria
cont rària. Va ser l'Organyà el
que va colpejar primer, gràcies

a un gol de Vil a als 38 minuts.
Amb el 0-1 es va arribar al descans, amb el Tremp intentant
tornar a ficar-se dins del matx.
Durant la segona meitat, els
locals van assumir el domini i

van anar arribant les ocasions.
Farré va aconseguir empatar
als 64 minuts , deixant l'eliminatòria oberta. D 'a ltra banda,
el Pobla va passar a semifinals
per la retirada de l'Oliana.

Nadal va fer
bons els pronòstics i va conquerir ahir el Mas ters 1.000
del Canadà, a l derrotar el
rus Daniil Medvedev per 63 i 6-0. La final, disputada a
Mont-real, no va tenir història, amb un Medvedev superat per les circumstàncies
i un Nadal impecable, que
suma així la seua cinquena
v ictòria en el torneig canadenc , amb la qual cosa re té
el número 2 de l'ATP fins al
US Open.
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Moment d'una de les representacions, aquest dissabte.

Visita nocturna per la
Llimiana medieval
Un moment de la representació d 'un dels passatges de la vida de Sant Ermengol.
I lliMIANA I Centenars de perso-

nes van participar dissabte a
la nit en la passejada nocturna per Llimiana en una ruta
il-luminada per torxes, amb
l'enllumenat públic apagat,
en el qual el visitant va poder
conèixer els orígens històrics
d'aquest municipi del Pallars

Jussà.
El trajecte va començar
a les 22 hores amb diverses
representacions escèn iques
vincu lades a l'època medieval i les llegendes d'aquest
enclavament, l'última a l'es-

glésia parroquial, on va concloure el passeig.
S' ha de recordar que entre avui i demà dimarts arranquen els preparatius de
la festa major de Llimiana
amb un campionat de futbolí i un de caiac, excursions i
presentacions de llibres. Un
dia més tard, se celebrarà el
concurs de carrers engalanats, concurs de postres i el
pregó de la festa major. I el
dia 15, se celebra el Dia de
la Mare de Déu de la Cinta,
patrona de Llimiana.

El Retaule de Sant Ermengol2019 abaixa
el teló amb uns 800 espectadors
llA SEU D'URGELL I L'edició

del2019
del Retaule de Sant Ermengol,
celebrat al claustre de la catedral de Santa Maria d'Urgell
de la Seu d'Urgell, va tancar
les seues representacions amb
l'assistència d'uns 800 espectadors. Malgrat no haver assolit

ÒBIT

I NOVA YORK I La

In és Bayo.

Mor lnés Bayo,
cantant de
Los Fresones
Rebel des
IBARCELONA ILa primera cantant de l'extint grup pop
Los Fresones Rebeldes ,
la barcelonina Inés Bayo,
va morir divendres als 45
anys. segons va avançar El
Periódico de Catalunya.
El component del grup Joaquín Felipe va declarar al
diari que " la seua veu encarnava l'alegria i despreocupació dels primers Fresones". Ella i la seua germana
Cecilia van sortir del grup
al gravar el sing le Tributo
a Pepito S ex i Thy Surfin
Eyes (1998). Va continuar
amb projectes d'iHustració,
va ser corista del grup Los
Soberanos i després Los
Fresones Rebeldes es va n
reunir per fer diverses gires
a Espanya i Llatinoamèrica.

mort dissabte
del multimilionari Jeffrey
Epstein, trobat inconscient
a la cel-la de la presó d'alta
seguretat de Nova York on
esperava el seu judici per
explotar sexua lm ent desenes de nenes , en el que
la policia va descriure corn
un suïcidi, ha suscitat nombroses incògnites sobre el
futur de la investigació,
encara que l'advocat de les
víctimes va assegurar que
seguiran endavant amb les
demandes.

Cinc anys sense l'ador
Robin Williams
INOVA YORK IAhir es van complir cinc anys de la mort de
Robin Wi lli ams , un dels
actors més carismàtics del
cine. Un pallasso trist capaç
d'emocionar des de la rialla,
però també des dels drames
que li van donar els seus
majors reconeixements i
fins a l'Oscar al millor actor
secundari per L'indomable
Will Hunting el1998.
Tanmateix, Robin Williams també serà recordat
per films com per exemple
El club dels poetes morts,
Good Morning Vietnam,
jumanji, Despertars, Una
gàbia de grills o la pel·lícula
d 'animació Alladin,entre
d'altres.

t

la barrera dels 1.000 espectadors, l'organització es va donar
per satisfeta a l'haver renovat
el Retaule, amb uns canvis
que, asseguren , han agradat
al públic.
En aquest espectacle teatral ,
que s'ha anat representant des

La senyora

Maribel Buil Solana
Vídua de José Girón Miranda
Ha mort cristianament el dia 11 d'agost del2019 als 83 anys.
(E.P.R.)
Els seus fills: Manel i M. Carme, David i Luz Dari; néts: Anael , Oriol , Xavier, Noel ,
tota la familia i la raó social Floristeries Flaires i Flors comuniquen als seus
amics i coneguts que els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui dilluns
dia 12, a les 5 de la tarda, a l'església parroquial Sant Jaume de Mollerussa.

Tanatori de Mollerussa. Carretera de Linyola, s/n.

t

de l'any 1957, s'escenifiquen en
diferents quadres alguns episodis de la vida i obra de sant
Ermengol, el bisbe de la Seu
d'Urgel des de l'any 1010 fins
al 1035 i un personatge de la
història de Catalunya durant
el segle Xl.

Mollerussa, 12 d'agost del2019

El senyor

Domènec Te rés Vidal
Ha mort crislianament el dia 10 d'agost del2019 als 65 anys.
(A.C.S.)
La seva esposa, Mari Carme; fills; Marc i Maria; fill s polítics, Virginia i Andrés;
nét; Leo, germanes; Olga (t), Isabel, Lourdes i Reyes (t); cunyats, nebots i
familia tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració

per l'etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc avui
dilluns dia 12, a les 16.00 hores de la tarda, al Santuari de Santa Teresina.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.

Lleida, 12 d'agost del2019
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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGREi Lleida TV.
També e ns pots trobar al prog rama Cafeïna de Lleida TV.
Com part icipar· hi 1 Tria la se<ció qu e més t 'agradi i envia'ns fotos, felicita un fam iliar o am ic, participa i guanya en conc ursos ... i fins i tot
pot s ser el protago nista del reporta tge que tu mateix ens proposis. l es fe licitacions s'han d'enviar am b 3 d ies d'an telació a la da ta de la seva
publicació, com a mlnim, acompanyades de la identificac ió de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de conlacte).

Cercle

0

www. segre.com

Dijous passat ens van visitar uns alumnes de l curs de promoció turística local de l'Escola Versa illes.

Participa-hi i guanya: El teu temps, l'estiu
El Josep Regi,
d'Aitet, és un
fotògraf
impenitent que
recorre l'Urgell i la
Segarra càmera
en mà. Al fina l de
juny va fotografiar
la lluna a les 6 de l
matí, per mostrarnos- la en la seua
màxima
esplendor.

Calitja. ~ Nit d 'estiu vista des de la terrassa de casa nostra", comenta la
lleidata na Rosa Maria Altés, que ha aconseguit pla smar la ca litja d 'un
capvespre a la capital del Segrià.

"Onada de calor 1
incendis, des de
Torres de Segre",
diu e l nostre
lector Quim
Estadella, que va
prendre aquesta
subtil imatge un
dels dies de
l'incendi de Ribe ra
d'Ebre.

La calor, les tempestes, el paisatge groc i sec.
Envia'ns fotos sobre l'esti u a cercle@segre.com, a e/ del Riu, 6 de Lle ida o
puja-les a l web (fins al 20 de setembre) i ent ra ràs en el sorteig d'un cap
de setma na per a dos persones a l'Hotel Estanys Blaus.

El guanyador es publicarà
eldimarts24desetembre.

Hicol·labora:
HoteiEstenys
Bl•us

Bases i imatges a
segre.com/ce rde

El meu sol. "Prene nt e l sol ~. literalment. l'Ariadna Garreta comparteix
amb Cercle aquesta simpàtica im atge, en la qual realment sembla que
roba l'astre rei, a la platja de Sa lou.

En! re tots fem Cercle! Totes les imatges a SEGRE..com

