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pseudónim o iniciáis. 
SEGRE no tornará els origináis i si la seua 
extensió passa de 20 línies 
(1.200 carácters), es reserva el dret de 
resumir-los. 

@ cercle@diarisegre.com 

mis de Fequip de govern de la 
Paeria el té amb tots els vei'ns 
de Lleida, també els de Sucs i 
jo especialment com a regidor 
de zona. 

JOAN GÓMEZ. 
REGIDOR DE ZONA DE SUCS I RAIMAT 

Ais voluntarás del 
duatló d'Alpicat 

Sr. Director: 
Amb la recent creació del 

Club Excursionista Alpicat, 
vam plantejar-nos fer una cur
sa diferent, una cursa que no es 
fes a Lleida. Havia de cridar 
l'atenció per fer venir corre-
dors de diferents municipis, co
marques i províncies. Hi va 
sorgir la idea! Vam proposar fer 
un duatló i ens vam posar a 
treballar... 

Comptávem amb el suport 
de la regidoria d'esports de 
l'ajuntament d'Alpicat, teníem 
ciar el recorregut, teníem el re-
colzament de comercos i em-
preses tant d'Alpicat com d'Al-
tres llocs, també comptávem 
amb gent voluntaria que ens 
ajudaria a dur a terme aquesta 
cursa que, ara per ara, ja és un 
referent a Lleida i que hom a 
batejat com el Duatló del Se-
griá. En aquesta tercera edició, 
celebrada el 18 de gener, vam 
arribar ais 350 corredors! 

Aqüestes línies van dedica-
des ais voluntaris que, en pie 
mes de gener, tot i la boira i el 
fred, ens ajuden a dur una cur
sa que a tots plegats ens dona 
molta feina, pero que alhora 
ens omple de joia quan veiem 
que venen corredors de Sara-
gossa.Terol, Lleó, Navarra, Tar
ragona, Girona, Barcelona, An
dorra i... quasi de totes les po-
blacions de Lleida i rodalies. 

Sense l'ajuda deis mes de 70 
voluntaris d'Alpicat i altres po-
blacions que cada any ens aju
den tant en els preparatius pre-
vis com el mateix dia del 
duatló, no podríem gaudir a 
Alpicat d'aquest acte esportiu 
que barreja la cursa atlética 
amb la BTT. 

Grácies, voluntaris del 
Duatló d'Alpicat, peí vostre su
port any rere any! 

CLUB EXCURSIONISTA ALPICAT 
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