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TEMPS EKTRA ATLETISME

Esport i diveruió a Puigverd
La Cursa de Camestoltes i Canicross reuneix 700 atletes en una prova de caràcter festiu l{

"Fs &{ E}å$waxa, ffiva , -}avies'Torres f ffiËga ä \r&xr ser eås dsrs

R¡olccró
IPUIGVERD DE LLEIDAI La quarta Cur-
sa de Carnestoltes i cinquè Ca-
nicross de Puigverd de Lleida
va reunir ahir 700 atletes en
una prova en què es va respi-
rar un gran ambient festiu grà-
cies a les disfresses dels parti-
cipanß. La cursa categoria open
va comptar amb un traçat de
10 quilòmetres per camins del
terme municipal i les proves
per als més petits es van dispu-
tar al camp de futbol munici-
pal.

El guanyador de la cußa en
categoria masculina v¿ ser Jo-
sep Maria Pijuan @lancafort),
arnb un temps de 33:53, davant
de Jaume Farré @anyetes) i Ja-
cobViladoms (Borges). En ca-
tegoria femenina es va impo-
sar Eva Ribalta (Ekke), al fina-
litzar el recorregut en un temps
de39:37.La guanyadora es va
imposar a Rosamari Camlla (La
Guineu) i Núria Ribalta (Wa-
la). En la prova del Canicross,
que va comptar amb la parti-
cipació de 68 atletes, el gua-
nyador en categoria masculina
va ser JavierTorres (Cave Ca-
nem), aqrb un crono final de
35:35. Oscar Romera (Bom-
bers) va ser segon i Joaquim
Serra, tercer. Olga Alvarez
(AEM) es va imposar en la ca-
tegoria femenina, davant de Mi-
riam Galisteo (Bombers) i La-
li Masriera (Bombers), segona
i tercera, respectivament.

Al finalitzar les dos compe-
ticions es va procedir a l'entre-
ga de premis als més ràpids i
també a les 20 millors disfres-
ses de la cursa.

La Cursa de Carnestoltes va comptar amb la participació de molts atletes disfressats.

Un grup de'superherois'no va voler petdre's la cita a Puigverd de Lleida.


