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L’equip urgellenc vamanar durant molt temps al marcador.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN

BÀSQUETLEBOR

D’altra banda, els problemes
se li acumulen a Joaquín Prado.
Si dilluns es confirmava que
Juampi Sutina serà baixa gaire-
bé segura per al debut de lliga
davant del Corunya, ahir es le-
sionava un altre dels exteriors,
Sven Kaldre. L’estonià va patir
un fort cop a la zona del quàdri-
ceps de la cama dreta durant la
sessió d’ahir i és dubte per al par-
tit de demà davant del CB Tar-
ragona, corresponent a la Lliga
Catalana de LEB.

X. PUJOL

❘ LLEIDA ❘ El fitxatge del pivot que
ha de completar la plantilla del
Força Lleida s’està convertint en
el culebró de l’estiu. Fins a tres
jugadors amb qui el club estava
negociant, en algun dels casos
amb l’acord ja segellat, han que-
dat descartats recentment quan
falta tan sols una setmana per-
què arranqui la temporada ofi-
cial.

L’últim intent fallit ha sigut el
del croat Filip Bundovic, un in-
ternacional sub-20 pel qual s’ha
interessat també el Morabanc
Andorra, encara que en el seu
cas era per incorporar-lo al seu
filial en la Lliga EBA i que refor-
cés els entrenaments de l’equip
ACB.Bundovic, un pivot esquer-
rà de 20 anys i 2,05 metres d’al-
çària, va militar la passada cam-
panya al Cedevita Zagreb i
aquest estiu ha pres part en el
Campionat d’Europa sub-20 de
Grècia, en el qual va fer unamit-
jana de 9,8 punts, 4,2 rebots i un
40% d’encert en el llançament
de tres punts. L’equip croat va
ser eliminat en semifinals per Es-
panya i es va quedar sense lame-
dalla de bronze al perdre la fi-
nal de consolació davant de Sèr-
bia.

Uninternacional
croatsub-20diu
‘no’al Lleida
Filip Bundovic, a qui també volia l’Andorra
per al seu filial, ha declinat l’oferta || Kaldre
es lesiona i és dubte per demà

LaLligaACB prenLleida
Les Borges, Torrefarrera i Vielha van acollir ahir un amistós

BÀSQUETPRETEMPORADA

Morabanc Andorra i Gran Canària van disputar ahir un amistós a Vielha.

❘ LLEIDA ❘ Fins a tres partits amb
equips de la LligaACB es van
veure ahir a la província de Llei-
da, una cosa que no havia pas-
sat mai fins a la data.A les Bor-
ges Blanques, Joventut i Gi-
puzkoa Bàsket van fer les delí-

cies d’un públic que pràcticament
va omplir el pavelló i que va veu-
re com els verd-i-negres trenca-
ven la imbatibilitat dels donos-
tiarres, que aquesta temporada
dirigeix el lleidatà Jaume Pon-
sarnau (71-55).AVielha, el Mo-

rabancAndorra va superar amb
claredat el Gran Canària per 72-
85,mentre que aTorrefarrera, el
Bilbao Bàsquet va superar per
80-90 elManresa, en què va des-
tacar especialment el lituà Gri-
gonis, autor de 28 punts.

Deu clubs en l’Ascens i
Descens de laMitjana
❘ LLEIDA ❘ Deu clubs participa-
ran diumenge en el XXIIAs-
cens i Descens de la Mitjana,
l’única regata de caràcter
competitiu a Lleida, amb la
presència d’unes 150 embar-
cacions. La regata comença-
rà a les 10.30 i l’entrega de
trofeus està prevista per a tres
hores després.

LaMilla de Balaguer
espera 350 participants
❘ BALAGUER ❘ La quarta edició de
la Milla Urbana de Balaguer,
que es disputa aquest dissab-
te a les 17.00, espera la par-
ticipació de 350 atletes. Un
dels més destacats a Balaguer
serà José Luis Blanco, excam-
pió continental de 3.000 obs-
tacles.

La Copa Catalunya de
pàdel, al CT Urgell
❘ LLEIDA ❘ Les instal·lacions del
ClubTennis Urgell acolliran
aquest cap de setmana la Co-
pa Catalunya de pàdel, amb
la participació dels 20 millors
equips en categoria masculi-
na i femenina, que comença-
ran a competir a partir de de-
mà a les 20.00. Les finals se-
ran diumenge a partir de les
11.00.

Dos traçats en la Cursa
de SantMiquel
❘ LLEIDA ❘ La Cursa de Sant Mi-
quel, que es disputa diumen-
ge a Lleida, comptarà amb
dos traçats, de 5 i 10 quilò-
metres.Així mateix, l’organit-
zació de la Cursa de Fons Doll
de la Segarra va anunciar ahir
la suspensió de la prova.

Segonaderrotaen lapròrrogadel Cadí la Seu

MANN FILTER:Dieste (2), Esparcia (8), Arro-
jo (2), Vitola (17) i Walker (7) –cinc inicial–
Calvo (17), Gretter (16), Royo (0) i Herrera (4).

CADÍ LA SEU: Anna Suárez (11), Abdelkader
(13), Syll (11), De Kleijn (15) i Bahí (10) –cinc
inicial– Marta Montoliu (8), Tanner (5) i Mar-
gaux Okou (0).

Parcials: 12-19, 12-10, 15-12, 19-17 (final) i
17-15 (pròrroga).

❘ OSCA ❘ El Cadí la Seu s’ha abo-
nat a resoldre els seus partits
de pretemporada en la pròrro-
ga i ahir va encadenar el se-

gon amistós en què es va ne-
cessitar el temps extra per de-
terminar el guanyador que,
com va succeir dissabte davant
elTolosa, va ser l’equip rival.
El duel davant del Mann Fil-
ter, disputat a Osca, va tenir
un guió molt similar al que va
jugar davant el conjunt francès.
Les jugadores que aquesta
temporada dirigeixMiguelÁn-
gel Ortega van dominar bo-
na part del partit, però no van
saber trencar-lo i van acabar
cedint.

El Cadí afrontava el duel
senseTània Pérez, descartada

per problemes físics, i Laura
Gil, que està amb Espanya per
jugar el Mundial (no es rein-
corporarà fins al 7 d’octubre),
mentre que la gal·la Margoux
Okou jugava els seus primers
minuts després d’arribar di-
lluns per passar una prova per
suplir la marxa de Gastamin-
za.Malgrat aquestes absències,
l’equip va donar la cara i no-
més la falta d’encert exterior
el va privar d’una victòria que
va merèixer. Cal destacar que
tot el quintet titular va acabar
anotant deu o més punts i
Montoliu aportant-ne 8.

MANN FILTER75
CADÍ LA SEU73

Joventut i Gipuzkoa pràcticament van omplir el pavelló de les Borges.

ÒSCAR MIRÓN
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LLEIDA •  El Balàfia Vóley firmó 
ayer la renovación de patrocinio 
con el Centro Técnico Ilerdense 
(CTI) por una temporada más, y 
refuerza una confianza que se re-
nueva por segunda temporada 
consecutiva y que demuestra la 
importancia del trabajo que el cen-
tro educativo está haciendo en el 
club leridano. Este patrocinio su-
pone para el primer equipo una 
inyección de confianza y al mismo 
tiempo garantiza, con su aporta-

ción económica, continuar la tem-
porada con más seguridad ya que 
contribuye a cubrir una parte del 
presupuesto del equipo. Con la fir-
ma del convenio, el primer equi-
po se continuará llamando CTI 
Balàfia Vóley. El equipo leridano 
debuta en casa el próximo sábado 
en el primer partido de liga de 1ª 
Catalana contra el Alpicat. Previa-
mente a las 19.00 horas se hará la 
presentación de todos los equipos 
de la entidad leridana.

CTI será el patrocinador de la 
entidad una temporada más

VÓLEY / CTI BALÀFIA

La firma del contrato de renovación se llevó a cabo ayer por la tarde

CTI BALÀFIA

VITORIA •  El Real Madrid se presenta en la Supercopa de Vitoria dispues-
to a encadenar un tercer triunfo en la primera competición de la tempo-
rada. Desde el 12, los madrileños son los defensores del título. Delante 
tendrán, si se cumplen las expectativas, al máximo contrincante de los 
últimos años, el FC Barcelona de Xavi Pascual. Los blaugrana son los 
únicos que han podido frenar a Pablo Laso las pasadas campañas. Las 
semifinales se disputarán mañana a las 19.00 y a las 21.30 horas.

◗  Madrid y Barça quieren la Supercopa

CERVERA •  El pasado sábado 20 de 
septiembre se jugó en la Plaza Uni-
versitat el primer Campeonato de 
Ajedrez Ciutat de Cervera, para ju-
gadores de Primaria y Secundaria, 
y que reunió a 30 jugadores de di-
ferentes lugares de Catalunya. El ga-
nador fue el barcelonés de 13 años 
del Catalunya Escacs Club, Marc 
Joan Bartrolí, y segundo quedó Ro-
bert Tarragó, de Vallfogona.

Marc Joan Bartrolí 
se impone en el 
Ciutat de Cervera

AJEDREZ / TORNEO POPULAR

El torneo generó una gran expectación y participaron 30 jugadores

LA MAÑANA

LLEIDA  REDACCIÓN
Los aficionados al baloncesto de 
Lleida disfrutaron ayer de una bue-
na ración de baloncesto del máximo 
nivel. El polideportivo de Torrefarre-
ra vivió el duelo entre el Bruixa d’Or 
Manresa y el Bilbao Basket (80-90). 
En Les Borges Blanques se jugó el 
FIATC Joventut-Gipuzkoa Basket 
(71-55) y, por último, en Vielha, el 
Herbalife Gran Canaria-MoraBanc 
Andorra (72-85).

Los seguidores pudieron seguir 
de cerca las evoluciones de algunas 
de las estrellas de la liga. Otra próxi-
ma cita de Lleida con el balonces-
to ACB será con la celebración de la 
Lliga Catalana en La Seu d’Urgell el 
mes que viene con el Barça, el Jo-
ventut, el Andorra y el Manresa.

Fiebre ACB
]  Torrefarrera vibra con el Bruixa d’Or-Bilbao Basket (80-90) 

y el FIATC Joventut gana al Gipuzkoa en Les Borges (71-55)

BALONCESTO  AMISTOSOS DE PRETEMPORADA

Los aficionados de Les Borges pudieron disfrutar de un buen espectáculo de baloncesto

SELENA GARCÍA

El polideportivo de Torrefarrera acogió el partido del Bruixa d’Or

TONY ALCÁNTARA

ENTRANTS

Xipirons a l’andalusa, Amanida de enciam, 
tomàquet, ceba i olives.

ARROSSOS A ESCOLLIR (mínim dos persones)

Paella mixta, Arròs de galeres, Arròs negre amb all i oli,
Arròs de costella amb cargols, Arròs de peus de porc 

amb ceps (suplement 2€), Arròs de conill desossat 
i moixernons (suplement 3€), Risotto de ceps (suplement 

3€), Paella de marisc (suplement 4€), Arròs caldós  
de llamántol (suplement 5€)

POSTRES D’ELABORACIÓ PRÒPIA

Reserves: 973 19 00 47 - 607 57 28 80

MENÚ D’ARROSSOS
(19,80€ - IVA INCLÒS)


