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RecordaBostonsotalapluja
La Cursa Popular de Balàfia va retre homenatge a les víctimes de l’atemptat a la cursa americana i
demostra que l’esport no s’acovardeix ||Malgrat l’aigua van participar-hi gairebé 400 persones

La sortida es va produir puntualment a les deu del matí sota la pluja.
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❘ LLEIDA ❘ Gairebé 400 persones
van participar ahir en la trenta-
unena edició de la Cursa Popu-
lar de Balàfia, per segon any con-
secutiu també Memorial Bona-
ventura Baldomà, que va retre
homenatge a les víctimes de
l’atemptat en la marató de Bos-
ton amb un minut d’aplaudi-
ments abans de començar la cur-
sa de deu quilòmetres.

L’atleta del Barça de la Po-
bla de Segur Ferran Bochaca va
ser el guanyador en la categoria
masculina amb un temps de
33’58”, mentre que en catego-
ria femenina va vèncer l’atleta
deVilanova de Bellpuig, del club
La Guineu, Rosamari Carulla,
amb un temps de 39’59”.

Després d’acabar la cursa, Bo-
chaca, que participava per pri-

mera vegada en la prova lleida-
tana, va protagonitzar l’anècdo-
ta del dia a l’admetre que a la
Mitjana es va perdre i va acabar
fent uns 300metres demés.Mal-
grat això, l’atleta de la Pobla va
destacar que “encara que el dia
no era bo per fer marca, el re-
corregut és excel·lent i l’organit-
zació també”.

Bochaca va creuar la línia de
meta 44” davant del segon clas-
sificat, CalebAmigo, del JaAr-
ribaré!!, mentre que el tercer
classificat, Javier Castells, de
l’Hinaco Monzón, va necessitar
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Els atletes van aplaudir en solidaritat amb les víctimes de Boston.
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La Cursa Popular de Balàfia recull fons a favor de l’Associació Espanyola contra el Càncer.
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35’18” per cobrir els deu quilò-
metres.

En categoria femenina, Caru-
lla va traure 16” d’avantatge a
la també lleidatana Mireia So-
sa, que torna a recuperar la for-
ma física després d’haver tingut
el primer fill fa tan sols dos me-
sos. Tercera va ser Laura Pele-
grí amb un temps de 42’52”.

Malgrat la insistent pluja, els
atletes es van mostrar satisfets
pel recorregut i l’organització de
la prova, que els va portar fins i
tot a passar pel parc de la Mit-
jana, on es van trobar un circuit
molt enfangat, que va ser, com
reconeixien a l’arribada, el més
complicat de la cursa.A més de
la prova, es van dur a terme dos
caminades populars en què van
participar una vintena de per-
sones.Totes les activitats reco-
llien fons a favor de l’Associa-
ció Espanyola contra el Càncer.

MÉS DE 120 VOLUNTARIS

Entre els que controlaven

el circuit de la cursa

popular i els que vigilaven

les diferents activitats

Ludocursesper
alsméspetits
del barri

■ La jornada de Balàfia
està pensada perquè els
més petits es puguin intro-
duir en l’atletisme i és per
això que es van celebrar
diferents proves per a ells.
Al principi, es van ubicar
a l’interior del Centre Cí-
vic, però al final del matí
es va fer una sortida simu-
lada.

Amés, també es van fer
diferents curses amb nens
de fins a quart de primà-
ria dels col·legis de Pinya-
na, Països Catalans i Balà-
fia.


