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LIEONARD DELSHAMS 

j f c * Fútbol. Administradors ¡ jugadors demanen 
a Junyent que regularitzi la situació del Lleida. 

¿ j / Y Básquet . Els jugadors del Lleida Básquet 
demanen perdó peí ridícul davant l'Ourense. 

ATLETISMECOMPETICIÓ 

Un exempl e de superad o 
L'atleta lleidatana Laia Vilalta aspira diumenge a revalidar el títol d'Espanya de 400 metres amb el 
cartílag del genoll deteriorat 11 El 2006, ja va tindre una fasciítis plantar que la va retirar dos anys 

XAVIER MADRONA 
| LLEIDA | L'atleta lleidatana Laia 
Vilalta buscará aquest diumen
ge aValéncia revalidar el títol de 
campiona d'Espanya absoluta a 
la prova de 400 metres en pis
ta coberta arrossegant una con-
dropatia de la rótula (desgast del 
cartílag del genoll) que li produ-
eix dolor des de l'estiu passat, 
quan la patología se li va ma
nifestar per primera vegada. 
Unes plantilles per alinear bé el 
genoll i exercicis de reforcament 
del quádriceps i de propiorecep-
ció, recolzant el peu en superfi
cies inestables com pilotes de go
ma, han obrat el miracle, no no-
més que torni a competir, sino 
que surtí com a favorita a l'or. 

La historia de Laia Vilalta, de 
24 anys, és tot un exemple de 
superació constant. La seua vi
da ja va fer un gir negatiu fa cinc 
anys quan una greu lesió, una 
fasciítis plantar al peu dret, va 
tallar de soca-rel la seua carre
ra ascendent a l'atletisme fins al 
punt de pensar en la retirada. La 
fasciítis plantar és una forta i mo
lesta inflamado del teixit grui-
xut de la part inferior del peu 

'HANDICAP ' 

S'ha d'entrenar amb unes 
plantilles per alinear 
l'articulació i s'exercita 
sobre pilotes de goma 

que produeix forts dolors al re-
colzar-lo a térra. 

Després de dos temporades 
en blanc i, per a sorpresa de tot-
hom, fins i tot d'ella mateixa, es 
va proclamar campiona de Ca
talunya (2009) i un any després, 
campiona d'Espanya en pista co
berta (2010). 

Pero l'estiu passat, quan ha-
via de confirmar el seu domini 
en 400 metres al Nacional a Tai
re lliure, aquest altre contratemps 
físic al genoll esquerre la va re
tirar de les pistes. 

El seu entrenador, Quim 
Erta, admet que, tot i el talent 
de la seua pupilla, aquesta ma-
laltia del cartñag és "una dificul-
tat afegida" en la seua prepara
do. "Arriba a aquests campio-
nats d'Espanya molt bé mental-
ment i físicament, així que po
dría revalidar el títol. Pero em 
pregunto fins on hauria pogut 
arribar si no hagués estat per 
aquesta malaltia", conclou Er
ta. 

Propiorecepció . 
La Laia s'exercitava 
ahir sobre 
una superficie 
de goma. 
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EL DETALL 

Quiñónez , Pros i Haja 
Gerewu , juntamen t 
amb Vilalt a al Naciona l 

Nom: Laia Vilalta Blanch 

I Té 24 anys i és l'actual campio
na d'Espanya de 400 metres en 
pista coberta. 

Nom: Jackson Quiñónez 

I Ais 30 anys és l'atleta lleidatá en 
actiu mes brillant. És plusmar-
quista espanyol en tanques. 

I Pupil de l'excampió espanyol de 
salt de Margada Antonio Corgos. 
A punt de fer 21 anys. 

Nom: Haja Gerewu Griñó 

 Nascuda a Alpicat, és una llan-
cadora de pes de gran projecció. 
Nomésté19anys. 

I LLEIDA | A mes de Laia Vilalta, tres 
atletes lleidatans mes competei-
xen aquest cap de setmana al 
Campionat d'Espanya absoiut 
de pista coberta que es disputa
rá al velódrom Luis Puig de Va
lencia. Una competido que tam
bé servirá per decidir les places 
de l'Europeu indoor de París en
tre el 4 i el 6 de marc. 

Les millors opcions, a mes de 
Vilalta, passen peí que facin 
Jackson Quiñónez, el plusmar-
quista espanyol en 60 metres 
tanques, i el jove saltador de llar-
gada Rubén Pros. Jackson fin
ara, com sempre, l'eivissenc Fe
lipe Vivancos com a máxim ri
val. 

Aquest any, Vivancos ha acre-
ditat una millor marca de 7 "72, 
una centésima mes que l'hispa-
noequatoriá. De tota manera, 

per les seues característiques i 
el seu pía de preparació, Qui
ñónez competeix millor a Taire 
lliure. Aquí la distancia és mes 
llarga (110 metres) per progres-
sar en Tacceleració, ja que el seu 
temps de reacció a la sortida no 
és deis millors i, d'altra banda, 
per ais atletes és mes prestigio
sa la competició a Taire lliure i 
acostumen a encarrilar-hi la tem
porada. 

Peí que fa a Rubén Pros, té 
moltes possibilitats de fer podi, 
ja que surt amb la tercera millor 
marca de Tany en salt de llarga-
da (7,61 metres). 

Finalment, s'ha d'assenya-
lar que en llancament de pes 
competirá la jove Haja Gerewu, 
per a qui ja és un gran éxit ha-
ver-se classificat per al campio
nat. 
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