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FUTBOL SALA COPA D’ESPANYA
EFE / JOSÉ MANUEL PEDROSA

El Barça venç El Pozo als penals i s’emporta la Copa d’Espanya
❘ JAÉN ❘ El Barça es va procla-
mar ahir, per sisena vegada en 
la seua història, campió de la 
Copa d’Espanya de futbol sala 
a l’imposar-se, en una tanda 

de penals polèmica, a El Pozo 
Múrcia (3-3, 7-6). El temps re-
glamentari va acabar 2-2 i el 
partit se’n va anar als penals 
amb l’empat a tres al final de 

la pròrroga. En la mort sobta-
da, i després d’haver de repe-
tir-se dos llançaments a l’estar 
els porters avançats, Marcenio 
va marcar el gol del triomf.

El Sícoris Club, a la Copa d’Aigües Braves

PIRAGÜISME COPA D’ESPANYA DE DESCENS

REDACCIÓ
❘ CAMARASA ❘ El Sícoris va ser 
l’equip vencedor a la Copa 
d’Espanya de Descens en Ai-
gües Braves que va acabar 
ahir a Camarasa i va comen-
çar dissabte a Ponts.

L’equip lleidatà, que cele-
bra també el seu 75 aniver-
sari aquest any, va acabar 
en primera posició, amb 642 
punts sumant totes les proves 
de les modalitats clàssica i es-
print. Al darrere van quedar 
dos clubs gallecs. El Fluvi-
al O Barco, amb 376 punts, 

va ser segon i el Piragüismo 
Quixos, amb 374 punts, va 
quedar tercer. Un altre club 
lleidatà, el Kayak Mitjana, 
va quedar en sisè lloc, amb 
87 punts.

Andrea Agüera –en K1 
esprint de categoria sènior 
femenina– i Alan Padilla –en 
C1 Esprint de sènior mascu-
lina– van ser els membres 
del Sícoris que van quedar 
primers en les seues proves 
i van forjar el triomf del club 
de la Bordeta, que també era 
organitzador del torneig.

El Sícoris venç a la   
Copa d’Aigües Braves

SÍCORIS CLUB

Carlos Alcaraz, campió del Miami Open amb 18 anys

❘ MIAMI ❘ El tenista murcià Carlos Alcaraz es va proclamar 
ahir campió del Miami Open amb tan sols 18 anys, cosa que 
el converteix en el tenista més jove a guanyar un torneig 
ATP 1000 i també en el primer espanyol que venç a Miami.

El CTT Mollerussa, amb un peu en la fase d’ascens

❘ MOLLERUSSA ❘ El CTT Mollerussa va vèncer ahir el Torelló amb 
un contundent 6-0 en l’anada de les semifinals del play-off 
per accedir a la fase final d’ascens a Divisió d’Honor. Els del 
Pla d’Urgell jugaran el partit de tornada el proper dissabte 
9 d’abril a Torelló.

El Nàpols dorm colíder al derrotar l’Atalanta

❘ BÈRGAM ❘ El Nàpols va guanyar ahir l’Atalanta (1-3) i va em-
patar a punts amb el líder, el Milan, a falta que disputi avui 
el seu partit contra el Bolonya. Per la seua part, l’Inter es va 
portar el derbi d’Itàlia contra la Juventus per la mínima (0-1).

El Tottenham s’imposa al Newcastle per golejada

❘ TOTTENHAM ❘ El Tottenham va golejar ahir el Newcastle (5-1) 
per consolidar-se a la zona Champions i aconseguir avan-
çar l’Arsenal, que té dos partits pendents. El West Ham va 
guanyar l’Everton (2-1) i s’atansa a llocs europeus.

Louis van Gaal anuncia que té càncer de pròstata

❘ AMSTERDAM ❘ Louis van Gaal, actual seleccionador dels Països 
Baixos, va fer públic ahir que pateix “un agressiu càncer de 
pròstata”. El tècnic, que coneix el diagnòstic des de fa temps, 
va afegir que ha rebut ja 25 sessions de radioteràpia, fins i 
tot durant l’última concentració de la selecció.

Ascens del Recreativo amb entrenador lleidatà

❘ HUELVA ❘ El Recreativo de Huelva, entrenat pel lleidatà Al-
berto Gallego, va aconseguir ahir l’ascens a la Segona RFEF 
a falta de disputar quatre jornades. El conjunt de Huelva ja 
s’ha proclamat matemàticament campió del grup desè de la 
Tercera RFEF.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Marxa Popular del 
Segrià va celebrar ahir la tret-
zena edició, amb una partici-
pació que va fregar les 1.100 
persones. Malgrat que la in-
tenció de l’organització era no 
superar el miler d’inscrits, es 
van ampliar les inscripcions 
per la bona resposta del públic. 
Després de dos anys sense po-
der celebrar la marxa per la 
pandèmia, l’organització de 
l’esdeveniment va considerar 
“un èxit total la jornada”, que 

va tenir un 70% de participa-
ció femenina, un fet que també 
van destacar els organitzadors.

La Marxa, de caràcter no 
competitiu, comptava amb dos 
itineraris, que podien escollir 
els caminants en el moment 
de la inscripció. El recorregut 
Calàndria, de 15 quilòmetres, 
transcorria pel Tossal de Pe-
drós i Albatàrrec, amb sortida 
i arribada a Cappont.

L’altre circuit –el Ganga–
passava pels mateixos punts 
que l’anterior, però afegia un 

pas intermedi per la timoneda 
d’Alfés, per completar un total 
de 23 quilòmetres.

L’esdeveniment va començar 
les 8.00 des del campus de la 
UdL i va comptar amb punts 
d’avituallament cada sis qui-
lòmetres, amb presència de 
gent de l’organització. Molts 
d’ells van acudir de la Funda-
ció Aspros, que va col·laborar 
aportant voluntaris. Aquests 
també van ajudar a muntar i 
entregar els obsequis per a tots 
els participants.

ATLETISME CAMINADES POPULARS

Participants de la caminada durant la Marxa Popular.

GERARD HOYAS

La Marxa del Segrià 
torna 2 anys després
Amb més de mil inscrits i 70% de participació femenina


