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La meteorologia marca la VolCAT

Igualtat a Les Moreres

Els més de 1.000 ciclistes d’arreu del món van haver de lluitar
amb el fang i el fort vent que va bufar a l’Anoia durant les
quatre jornades que la prova havia disposat. Becking (DMT
Racing Team) i Eva Lechner (Torpado Südtirol) partien com a
clars favorits en la darrera etapa i no van fallar.

L’Esplugues i el Sant Cugat, dos equips del grup D de Primera Estatal,
s’enfronten demà a les 21.30h en partit pendent de la jornada 28. Els del
Baix Llobregat són novens, amb 25 punts, els mateixos que els vallesans,
desens. Tots dos equips es troben a la zona tranquil·la de la classificació
quan queden quatre jornades per al final.

► CAMPIONATS DEL MÓN MÀSTER

Loles Vives, la
velocitat no té edat

ESPORT
LOCAL
FUTBOL
TRES
CONTINENTS
A LES TERRES
DE L’EBRE

La 12a edició del
Torneig
Internacional Terres
de l’Ebre - DV7 de
futbol base va
proclamar
guanyadora la
Rapitenca en
categoria aleví i
prebenjamí i el
València en
benjamí. La
competició es va
celebrar a Amposta
i Sant Carles de la
Ràpita amb més de
700 nens de 60
equips i 3
continents.

Loles Vives amb el dorsal 0816, a punt de creuar la línia d’arribada als Mundials màster W60 //VERSA FOTO

Canal Taronja Central / Cada cop
és més habitual la presència d’atletes majors de 60 anys a curses populars i de llarga distància. El que no ho
és tant és el cas d’atletes velocistes
majors de 60 anys, com Loles Vives.
Manresana de 61 anys i residint a
Madrid des de fa més de 25, el 27 de
març es va proclamar campiona del
món en 60 metres llisos en categoria màster W60, just el dia que feia
50 anys de la seva primera participació en un campionat atlètic.
“Me’n vaig adonar després, de la
coincidència de dates”, explica Loles
Vives. No és ni molt menys el seu primer campionat, ni títol. Entre les seves proeses, va ser la primera dona
de la història de l’Estat a córrer per
sota dels 12 segons, l’any 1979, i l’única durant els següents 15 anys. El
seu palmarès és el d’una estrella de
l’atletisme: més de 40 participacions internacionals, 12 rècords d’Espanya absoluts, 97 en categoria
màster, 1 rècord del món i 5 d’europeus en aquesta mateixa categoria. “Per feina vaig deixar de com-

petir durant 10 anys, el 1988. Però
feia de periodista i seguia vinculada
al món de l’atletisme, així que mai
em vaig despenjar”, explica Loles Vives.
En un esport tan psicològic i exigent
com és l’atletisme, la lluita per batre
el cronòmetre és constant. “Arriba
un moment, sobretot a partir de la
menopausa si ets dona, en què deixes de millorar els teus temps. Saps
que mai tornaràs a córrer com
abans. El meu entrenador i home,
Martí Perarnau, m’ha ajudat molt a
mentalitzar-me en aquest aspecte”. Tot i això, Loles Vives segueix entrenant-se al màxim, però ara prioritzant la salut i buscant mantenir-

Loles Vives
va ser la primera
dona de l’Estat a
baixar dels
12 segons
als 100 metres

se en aquest alt nivell al màxim
temps possible.
El dels 60 metres llisos no és el seu
primer títol mundial, sinó el que
l’any passat va aconseguir amb la
prova del salt de llargada. “A mi
sempre em deien que era massa
baixeta per fer salt de llargada. Però
quan vaig ser màster tenia ganes
de provar-ho.” Fins al punt, que amb
49 anys, Loles Vives, va batre el
rècord d’Europa amb 5 metres 33
centímetres.
Fa ja gairebé 10 anys que va tornar
al club on va fer els seus primers
passos com a atleta, l’Avinent Manresa, amb un equip de veteranes
que acumula èxits. “Els clubs, en categoria màster cada cop són més
professionals, cada cop hi ha més
fitxatges. Però aquest no és el nostre esperit. Nosaltres volem gaudir.”
Parlar de Loles Vives és parlar
d’energia i passió per l’atletisme.
“No preveig una retirada, a mi ja em
retiraran. La meva gran il·lusió és
córrer uns 100 metres llisos amb
100 anys.”

MITJA MARATÓ
FORT VENT A LA
MITJA DE MIAMI
PLATJA

La quarta edició de
la M3, la Mitja
Marató de Miami
Platja, va estar
marcada pel fort
vent. Amb tot,
gairebé 500
corredors van
participar en les
diferents distàncies.
En la Mitja, José
Manuel Vieito i
Ester Clausell van
proclamar-se
campions.
CICLISME
BTT A LA
GARROTXA

Més de 300
corredors van
participar dilluns a
les Preses en una
nova prova del
calendari de l’Open
BTT GironaCàrniques Celrà.
Mario Sinues és el
nou líder del
campionat, mentre
que en l’apartat
femení, Meritxell
Figueras reafirma el
seu domini de la
general.

MOTOR

► RAL·LI

Palamós ja vibra amb
el Costa Brava Històric
▄ Ràdio Palamós/ Palamós ja
està a punt per acollir, a partir
d’aquest divendres, el 16è Rally Costa Brava Històric. Per tercer any consecutiu, la base operativa d’aquesta
emblemàtica prova de vehicles clàssics, es vincula a Palamós en una
competició que començarà amb un
espectacular eslàlom a l’aparcament
del passeig del Mar. La participació

PATINATGE ARTÍSTIC

s’acostarà al centenar d’equips, una
tercera part dels quals són estrangers. La prova organitzada per RallyClassics, serà l’única puntuable per al
campionat europeu de regularitat
per a clàssics. L’edició d’aquest any
proposa un recorregut llarg i selectiu,
que supera els 1.000 quilòmetres per
carreteres de la Costa Brava i de la Catalunya interior.

► CAMPIONAT DE CATALUNYA

Santa Cristina d’Aro
proclama els campions
▄ El patinador terrassenc del
CPA Ripollet Llorenç Álvarez es va
proclamar campió en categoria
sènior masculí en protagonitzar una
gran remuntada i superar Pere Marsinyach del Foment Cardoní, vigent
campió d’Europa i subcampió del
món, i Sergio Canales del Reus Deportiu, que defensava el títol. En categoria sènior femenina, l’osonenca

del CP L’Aldea Mònica Gimeno, triple campiona d’Europa i subcampiona del món el 2017, va imposar-se a Carla Escrich del CPA Caldes
d’Estrac i Núria Gas del CPA L’Aldea.
Marina Luna de l’APA Alt Maresme,
va guanyar el Campionat de Catalunya júnior femení, mentre que en
categoria masculina, el títol va ser
per a Pau García del Reus Deportiu.

