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Dijous, ll dbctubre del 201 8

rillillt¡lltlIllrHilr¡il1ililllilililt¡il¡lIlllIl!¡lllillllllllllllililt¡lillllllll,

tbol..Lleida comptarà aquest; temþorada
amb 23 nous àrbities, cinc d'ells dones

I
Bàsquet. Massine F¿ll estaràdos setmanes
de baixa després de la fractura nãsal

lzt

POLIESPORTIU GUARDONS

El Gran Teatre de Cervera va reunir els millors esportistes de lãny i un miler de persones van assistir¡ lãcte.

Guardonats 163 esportistes, equips i entitats del pla de Lleida que van destacar durant el' 2017

ll Marc Màrquez i la nadadora Paula Juste van ser designats com els millors esportistes
x- 5ÂNESMASS6

XAVIER SANTESMASSES
IGERVERA ILa Gèneralitat va ren-
dir ahir tribut a Cervera als 163
êsportistes, equips i clubs del
pla de Lleida quevan destacar
du.rant el.2Q77. Llacte va tenir '

lloc al GranTeatre de Cervera i
per primera vegada hi va havqr-dosþretrís 

al millor ebportis-
sés-

ïï;
nadadona PaulÊ-,Juste van ser els, 

.

millors esportiStes, la jugadora

câpacitats' Dels 149 guàrdons
individuals, 93 correspongn a
homes i 65 a dones de 34 dis-
ciplines esportives. D'aquests,
1-25 van quedar primers en els
campionats de Catafunya, L83
van fer podis a nivell estatal, i
set a nivell mundial.

Lãcte üa estar presidit pel se-
cretari general.d'Esports, Ge-
rard Figuèras, eup va tledicar
unes paraules a Màrquez. "Ens
fa feliç veure com corre i ens,fa
felìç escoltar com parla, és tot
un ieferent." El pilol de Cervera
va ass'enyalar que "serà difícil.
rematar êl Mundial al Japó, però

'f

Marc llliàrquez i Paula Juste yan acons€guir el guardó áls millo¡s esportistes-de l'any.

hem detenir la paciència de tot
llany". Per la sèua pãrt, Paula
Juste va.manifestar que 'fsi he

Tàmbé es van atorgar dos
guardons a I'equip de futbol fe-

mení de I'AEMpel r"o 
"r.Lo,á Segona Infantil, i al Patí Vi-

la-sana d'hoquei pel seu ascens
al'OKLli

Lagala
premis d
vint-i-cinc anys de-.I'ascens de
la UE I-leida a Primera i un al-

tre un emotiu homenatge pòs-
tum a la trajectòria de Bernabé
Hernández. En l'acte van estar
tam:bé el delegat de la Genera-

'Joan Segura;


