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Basquet. Ramon Vil a, objectiu de I'ICG For~a 
lIeida per refor~ar la posició de pivoto 
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Basquet. El Cadí visita el Grengewald de 
Luxemburg per segellar la classificació virtual. 
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ESQuí AQUATIC COMPETICIÓ 
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Claudia Sáez, d'll anys, ha estat campió d'Espanya, i Hannah Gea, de 14, bronze en sub-lB 11 La 
targarina és al centre de tecnificació de Castelldefels i el del Segria opta a l'Europeu 

MIQUEL PASCUAL PRAT 
I CASTELLDEFELS I El cap de setmana 
passat es va celebrar a l'Olym
plic Cable Park de Castelldefels 
el Campionat d'Espanya de Ca
ble Wakeboard, una disciplina 
que pertany a la Federació In
ternacional d'Esquí Aquatic que 
consisteix a surfejar sobre una 
planxa estirada per un sistema 
de cables similar al d'un tele
esquí, i en que dos lleidatans, 
Claudio Sáez i Hannah Gea, 
van triomfar amb un or i un 
bronze, respectivament. Clau
dio Sáez, nascut a Lleida fa 11 
anys, es va proclamar campió 
:;ub-ll, després d'un exercici 
molt complet, amb trucs molt 
po~ usuals en competidors de 
la seua edat. 

El seu nivell ha cridat l'aten
ció de la Federació Catalana 
que, segons explica el seu pa
re, Claudio Sáez, "l'ha indos 
al programa de tecnificació, ja 
que els ha criqat l'atenció que, 
amb 11 anys, faci trucs que es 
comencen afer amb 14". Amb 
el triomf a l'Estatal i el suport 
federatiu, ellleidata opta a dis
putar l'Europeu l'any que ve 
si la família s'ho pot permetre 
economicament. "Tenim la iHu
sió d'anar-hi, pero encara no se 
sap on se celebrara i d'aixo de
pendra, encara que esperem que 
la federació també ens ajudi." 

Claudio Sáez, amb la seua taula, al Campionat d'Espanya. Hannah Gea, a I'esquerra, al tercer calaix del podi de l'Estatal. 

Sáez va comen¡;ar a practicar 
el cable wakeboard a l'Alpipark 
d'Alpicat, on també va comen
¡;ar amb 6 anys Hannah Gea, tot 
i que ella ho va fer en él kitesurf 
i al cap de poc temps es va pas
sar al wakeboard. La surfista 
de Tarrega s'entrena des de fa 
temps al centre de tecnificació 
de Castelldefels i va aconseguir 
bronze aquest diumenge al la 
categoria sub-18 del Campionat 

d'Espanya malgrat que té no
més 14 anys. "Estava una mica 
nerviosa perque al no haver-hi 
prou noies de la meua edat em 
van pujar de categoria", expli
ca Gea que, tot i així, reconeix 
que "estava segura que podia 
aconseguir la medalla si no 
queia i, com tot va anar bé, em 
vaig emportar el bronze". La de 
Tarrega diu que la seua intenció 
és "anar pujant de nivell en la 
meua nova categoria per, a la 
llarga, poder arribar a competir 
a escala europea". 

Sáez, durant el seu exercici aquest cap de setmana. 
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Imatge del'Alpipark, amb rampes sobre I'aigua i el cable per fer wakeboard. 

L'Alpipark, única escola lIeidatana de cable wakeboard 
• Els dos surfistes es van 
iniciar en el món del cable 
wakeboard a l'Alpipark, una 
antiga bassa de pescadors a 
l'embassament del Pla, entre 
Alpicat i Malpartít, que es va 
remodelar el 2015 per allotjar 
activitats aquatiques. 

"Des d'aleshores oferim ac
tivitats de piragüisme, paddle , 
r;;urf i cable wakeboard, i el 
2017 vam obrir l'escola per 
a la gent que vol competir", 
explicava ahir a SEGRE Car
los Aresté, director del parc, 
l'únic a Lleida en el qual es pot 

fer wakeboard. El dirigent va 
dir que "ve molta gent a pro
var aquests esports de forma 
esporadica i ens agradaria que 
n'hi hagués més que s'apun
tessin a l'escola, perque la xi
fra ha baixat una mica amb la 
pandemia". 
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privat 
Vacunes (ovid 
alsSO anys 
Moltes persones de 
50 a 55 anys han 
rebut en els últims 
dies un comunicat 
de Salut al n'lobil 
recordant-Ios que es 
recomana la quarta 
vacuna contra la Co
vid als majors de 60. 
Alguns s'ho han pres 
amb humor: "Com 
passa el temps!", 
deia a Twitter Joel 
Joan, que en té 52, 
i altres van córrer a 
demanar cita i se'ls 
responia que la con
vocatoria era per a 
majors de 60 ... 

Sense corbata 
i molt acolorit 
El president del Go
vern, Pedro Sánchez, 
i la seua esposa, 
Begoña Gómez, van 
~ssistir a un sopar de 
gala a Balí amb els 
líders del G20 amb 
uns looks molt cri
daners. No es tracta 
d'una ruptura de 
protocol ni gestos 
climatics com la cor
bata, sinó d'exigen
cía del dress code de 
I'acte, que demanava 
colorit local. 

laimatge 
d . 
Una tira amb bon 
sabor de boca 
La Llotja acull fins avui 
la primera edicíó de la 
fira Horeca Borras, un 
certamen organitzat per 
aquesta empresa lIeida
tana per donar a conei
xer els productes que 
ofereixen en el món de 
I'hostaleria, amb degus
tacíó inclosa. 

l'ascensor 

o 
H. Gea/C. Sáez 
Aquests dos surfistes 
lleidatans van acon
seguir una medalla 
cada un al campionat 
d'Espanya de Cable 
Wakeboard el cap 
de setmana passat. 

Cesar Jou 
Cap d,'Investigació 
del Pirineu Occi
dental deIs Mossos 
d'Esquadra, en qui 
personifiquem l'exit 
del cos en l'operació 
de les criptomonedes. 

o 
AnnaSimó 
El Suprem ordena 
repetir el judici a la 
mesa del Parlament 
de 1'1-0 per falta 
d'imparcialitat de dos 
jutges arran del recurs 
d'aquesta exdiputada. 

Luis Rubiales 
President de la Fede
ració Espanyola de 
futbol, que nega que 
el Mundial blanquegi 
la falta de democra
cia a Qatar i crida a 
"viatjar" per opinar. 


