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Bàsquet. L’Actel Lleida visita el Valladolid 
amb l’objectiu de frenar la mala ratxa
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Motociclisme. Marc Màrquez inicia avui a 
Qatar el Mundial en el qual defensa el títol
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XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ La Unió Esportiva Balà-
fia organitzarà dos tornejos de 
futbol base amb caràcter anual 
per recaptar fons i destinar-los 
a l’Institut de Recerca Biomèdi-
ca (IRB) de Lleida, l’aportació 
dels quals se sumarà a les de les 
empreses col·laboradores priva-
des que permeten a aquest or-
ganisme continuar avançant en 
la investigació biomèdica a fi de 
millorar la salut de la població i 
facilitar una activitat assistenci-
al òptima en situacions de ma-
laltia. Amb aquesta iniciativa, 
l’acord de la qual va ser subs-
crit ahir pel president de la UE 
Balàfia, Francisco Rodríguez, i 
el responsable de promoció de 
l’IRBLleida, Josep Maria Bosch, 
aquest club de futbol base serà 
la primera entitat esportiva a 
figurar al plafó d’empreses col-
laboradores i patrocinadores de 
l’IRBLleida, que es troba ubicat 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
de la capital del Segrià.

Ramon Folguera, responsable 
de màrqueting de la UE Balàfia, 
va explicar que “els dos tornejos 
tindran lloc un el mes de maig 
o juny i l’altre, al setembre, en 
plena pretemporada del futbol 
base. Cada torneig el disputaran 
setze equips de Lleida i comar-
ques i és probable que sigui de 
categories de més grans, cadets 
i juvenils, que per edat ja estan 
més conscienciats en aquests te-
mes de solidaritat”. Segons van 
detallar les dos parts, la idea és 
fixar una aportació per als clubs 
participants i que, a més, puguin 
fer un donatiu a nivell individu-
al jugadors, pares i familiars. 
Una altra via de recaptació serà 
el servei de bar i tots els diners 
recollits aniran destinats ínte-
grament a l’IRBLleida.

Josep Maria Bosch va animar 
“altres clubs i altres esports a 
seguir aquest exemple pioner 
perquè és la primera entitat es-
portiva que col·labora amb no-
saltres com ja fan les empreses 
privades”. Aquestes solen des-
tinar 1.050 euros a IRBLleida, 
xifra que és el primer objectiu a 
assolir i, si és possible, superar 
per aquesta iniciativa de la UE 
Balàfia. 

Francisco Rodríguez, presi-
dent del club, va destacar que 
“la nostra filosofia com a entitat 
és que a l’esport no tot és gua-
nyar i per això aprofitem per 
inculcar valors amb projectes 
formatius, educatius o solidaris, 
com és el que ara presentem”.

L’esport més solidari
La UE Balàfia organitzarà dos tornejos de futbol base per recaptar fons que aniran destinats a 
l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida || Primera entitat esportiva a ser col·laboradora
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D’esquerra a dreta, Ramon Folguera, Francisco Rodríguez i Josep Maria Bosch.

Una marató 
per fer  
visible una 
malaltia
Atletes de Tremp amb 
el nen Pol Monsó

Els atletes de Tremp que van córrer diumenge passat la marató de Barcelona amb Pol Monsó.

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘ Una quinzena d’atle-
tes del club Tremp Runners 
van córrer diumenge passat 
la marató de Barcelona amb 
un nen de 9 anys, Pol Mon-
só, fill d’un dels membres del 
grup. L’objectiu era fer visible 
la malaltia de Pol, una de les 
moltes considerades “rares”. 
Pol pateix la síndrome KA-
T6A, una mutació del gen del 
mateix nom i que li fa ser “to-
talment dependent”, explica 
el seu pare, Marc Monsó, que 
encara s’emociona pensant en 
el moment en què el grup va 
creuar la línia de meta després 
de 4 hores i 15 minuts. “Quan 
va nàixer ja vam veure que era 

diferent, vam passar per di-
versos hospitals sense que po-
guessin dir-nos què li passava, 
no parla, no controla els esfín-
ters, no va caminar fins als sis 
anys... I l’estiu del 2017 li van 
posar nom a la malaltia, de la 

qual només hi ha 121 casos a 
tot el món”, explica. 

Difusió
“Volíem donar a conèixer 

aquesta malaltia i fa temps que 
planejàvem córrer la marató 

de Barcelona. Va ser molt emo-
cionant, tothom ens animava 
molt. Quan vam creuar la meta 
vam plorar d’emoció.” Marc i 
Pol també han corregut a la 
Cursa Aremi de Lleida i a la 
Mitja Marató de Lleida.

APUNT

CÓRRER 180 KM

Repte solidari 
d’un atleta per a 
una nena malalta
n L’atleta de Tàrrega Raül 
Arenas va presentar ahir 
el seu nou repte solidari 
Sempre endavant, amb 
el qual pretén recaptar 
fons per finançar el trac-
tament de Laura Galán, 
una nena de Térmens que 
pateix una lesió cerebral. 
“Aquest cop tinc la inten-
ció de venir des del Port 
de la Bonaigua fins a Tàr-
rega corrent, cobrint una 
distància de 180 km sense 
parar, tot d’una tirada”, 
va explicar Arenas, que 
iniciarà el recorregut el 
dia 23 d’aquest mes i pre-
veu arribar a Tàrrega el 
dia 25. A l’arribada a la 
plaça del Carme hi haurà 
sorteig de productes i hi 
actuarà el cantautor Car-
los Miñarro.
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