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ATTETISME EUROPEU JUVENIL TBITISSI 2016

Aleix Porras es va proclamar
ahir a Tbilissi (Geòrgia) sub-
campió d'Europa juvenil en la
prova dels 400 metres tanques.
Aleix, que aspirava a I'or ja que
ostenta el rècord d'Europa de la
seua categoria, va aconseguir
una medalla de plafa d'un gran
mèrit, ja que va passar la nit an-
terior amb febre i vòmits que el
van deixar minvat físicament
per a la final.

L'italià Alessandro Sibilio es
va emportar l'or amb un crono
de 51'46, mentre que Aleix feia
un temps de 5l-"56 i el bronze
l'aconseguia lãlemany Emil Ag-
yekum amb 51"80.

MENTAT¡TAT

"Vaig arribar a pensar que

no podria córrer la final. Ha

estat una lluita mental i he

reforçat el meu caràcter"

Aleix Porras, que va acon-
seguir fa unes setmanes la mi-
llor marca europea de sempre
amb 50"38 i que fa uns dies va
venceÍ a la localitat alemanya
de Wadford tant en 11-0 m-e-
tres tanques com en 400 me-
tres tanques a alguns dels seus
rivals d'ahir, va fer un enorme
esforç davant de l'afecció viral
que va patir dissabte i va poder
penjar-se una medalla de plata

leixPotms

LLEIDA/rBlLlssl I Latleta lleidatà

Latleta dAlpicat, que va passar clissabte a la nit amb febre i vòmits, es proclama
subcampiôd'Europa juvenil ll Ér I'actual recordista continental 't
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Aleix Porras, en el podi el primer a l?squerra, amb líitalià Sibilio i l'alemany Agyekum. mó
aB

que, ateses les circumstàncies, el meu caràcter i m'he demostrat subcampió d'Europa és una cosa per
té gust d'or. En declaracions a a mi mateix que si vull puc, i que que no pot dir tothom". 10-
SEGRE, I'atleta d'Alpicat així ha de donar-se sempre el mà- El balanç de l'equip espanyol
ho reconeixia: "Les sensacions xim. Ha estat una lluita i un tri- enaquest Europeu hã eStat dtun Mil
han estat bones, millor del que omf mental", va explicar Aleix. total de vuit medalles (quatre .z-
esperava perquè dissabte vaig El lleidatà, els entrenaments plates i quatre bronzes) i, sobre- arrr

arribar a pensar que no podria i carrera del qual dirigeixel seu tot, una quarta plaça en la clas- | LAI

córrer. Vaig estar amb febre i pare, Salvador, tot just va la- sificació ile finalistes amb 23 en reii
vomitant i el metge va haver mentar que "si no hagués estat total que l'ha col.locat quart en el(
d'atendre'm a les 4 del matí. Al malalt hauria abaixat bastant la el global només superafper po- el s
matí em vaig aixecarleble, però meua marca i hauria aconseguit tències com Alemanya, lã Gian a l¿
estic content perquè he reforçat l'or, però estant com estava ser Bretanya o França. 
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Aleix Porras

Uatleta d'Alpicat va
superar febre i vò-
mits la nit anterior
i alrir vn ¡¡ttanyar la
lrrcdulla <lc plata en
I'Europeu juvenil
disputat a Tbilissi.
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