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Lleida participarà aquest any amb 40 corredors en el Dakar de la BTT, el doble
de lãny passat ll Ilequip Ekke, amb divuit ciclistes, un dels més nombrosos

XAVIER PUJOL
I LLEIDAII¿ s¿forzena edició de la
Titan Desert, que es disputarà
del28 d'abril al3 de maig al
Marroc, tindrà la participació
lleidatana més nombrosa de la
història. Entotal seran quaranta
els ciclistes de diferents punts
de la província que seran a la
línia de sortida, el doble que fa
un any.

Des que en la primera edició
de la carrera, disputada l'any
2006, hi va prendre part un sol
representant lleidatà, la partici
pació ha anat en augment, si bé
ha estat en els tres últims anys
quan s'ha disparat. El20I7 es
va arribar als quinze ciclistes,
l'any passat en van prendre part
dinou i aquesta edició s'ha batut
el rècord amb quaranta.

Una mica més de la meitat
dels que hi participen,23,pro-
cedeixen de diferents poblaci-

ons del Segrià, principalment
de Lleida capital, així com d,Al-
picat, Alcarràs i Torrefarrera,
entre d'altres, encara que també
hi ha representació dels dos Pa-

Ilars (la Pobla.de Segur, Sort, la
Guingueta dAneu i Gerri de la
Sal), el Pla d'Urgell (Mollerussa
i Bellvís) i altres localitats com
Ponts.

Precisament una pontsicana,
Ramona Gabriel, lidera la repre-
sentació lleidatana a la prova
considerada com el Dakar de
la BTI en la qual defensarà la
corona que va aconseguir l'any
passat, la segona del seu palma-
rès (també va guanyar el 20!6),
en què destaca també un segon
lloc (20T7) i un tercer Q014).

Així mateix, ahir es va pre-
sentar a la Ðiputació I'equip
Ekke, format per divuit ciclis-
tes, una de les representacions
més nombroses a nivell inter-
nacional que prendran part en
aquesta edició i que lidera el
doble medallista olímpic Sergi
Escolar, que afrontarà la ter-
cera Titan Desert, després de
prendre -hi p ar t el 2074 i el 2015
i classificar-se al Top 20. Ell i
Carlos Cuenca, que arriba a les
set edicions, posaran el toc d'ex-
periència en un equip debutant.
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t?quip Ekke es va presentar ahir a la Diputació.


