
30 ESPORTS
SEGRE

Dissabte, 28 de desembre del 2013

❘ BARCELONA ❘ Andrés Iniesta va
aprofitar l’aturada nadalenca per
visitar una fàbrica de ganivets a
la província d’Albacete, on va
repassar l’actualitat blaugrana i
va parlar de com de dur serà per
a ell la marxa del seu amicVíc-
torValdés.“Si ploraré quan se’n
vagi? Segur que sí. No em cos-
tarà gaire perquè sóc de llàgri-
ma fàcil.Tant de bo que aquests
mesos que queden puguem con-
tinuar gaudint i acabem l’any
amb títols”, va comentar el cen-
trecampista manxec.

Iniesta va elogiar també la fi-
gura delTata Martino, que veu
com una“bona persona, de fut-
bol i molt estudiosa”. “Des del
primer dia les sensacions amb
ell han sigut boníssimes”, va afe-
gir el blaugrana, que va lamen-
tar que la seua arribada coinci-
dís amb la renúncia forçosa de
TitoVilanova, la pitjor notícia de
l’any per a ell: “La malaltia del
Tito ha sigut el pitjor. Ens ha to-
cat molt no poder tenir-lo amb
nosaltres.”

Sobre Leo Messi considera

“important” que es trobi còmo-
de al club blaugrana, una cosa
que no sempre té relació amb
termes econòmics.A més, tam-
poc no considera que existeixi
una campanya en contra de Leo

Messi. Pel que fa a l’argentí, fonts
del PSG van negar ahir que vol-
guessin fitxar-lo, encara que la
premsa gal·la va dir que el club
que presideix NasserAl-Khelai-
fi estaria disposat a posar sobre
la taula els 250 milions de la se-
ua clàusula. D’altra banda,
Neymar va ser la gran atracció
de laTrobada de les Estrelles que
es va celebrar dijous al Brasil i
que va servir per recaptar més
de 50 tones d’aliments. El blau-
grana va brillar amb cinc gols i
dríblings de fantasia.

Iniesta: “Ploraréquanse’nvagiValdés”
FUTBOLPRIMERADIVISIÓ

El de Fuentealbilla reconeix que “la malaltia del Tito ha sigut el pitjor” de l’any

EL PSG NO VOLMESSI

Fonts del PSG van negar

ahir que tinguessin intenció

de negociar el fitxatge de

Messi per a l’any que ve

X. PUJOL/AGÈNCIES
❘ LLEIDA/BARCELONA ❘Al voltant de
mig miler de lleidatans, la gran
majoria jugadors, directius i afi-
cionats de clubs de la província,
acudiran dilluns vinent a l’Esta-
di Olímpic Lluís Companys per
presenciar en viu l’amistós in-
ternacional que disputarà la se-
lecció de Catalunya davant Cap
Verd.

Un total de quatre autocars,
segons va confirmar ahir la de-
legació de la Federació Catala-
na de Futbol a Lleida, es con-
tractaran des de la província, en
concret des de Lleida capital,
Tàrrega, Cervera i Puigverd.

Lamateixa federació va anun-
ciar ahir que ja s’han venut unes

12.000 entrades per al partit, la
qual cosa implica que el 40% de
l’ocupació de l’estadi ja està ple-
na per a la cita de la selecció ca-
talana de futbol que significarà,
a més, el debut a la banqueta de
Gerard López, que supleix Jo-
han Cruyff. Serà el primer selec-
cionador català que primer ha-
gi defensat la samarreta de Ca-
talunya com a futbolista i ja
compta les hores que falten per
al seu debut en un partit que ser-
virà també de reivindicació po-
lítica i social.

“Sens dubte estem en un mo-
ment important per a tots els ca-
talans, per tot el que represen-
ta Catalunya a nivell estatal i
mundial. I és un d’aquests dies

FUTBOLAMISTÓS

en què podem reivindicar ban-
dera, Estat, el que ens doni la ga-
na a través del futbol, que té re-
percussió mundial”, va reconèi-
xer Gerard López.

El lema del partit, “Guanya-
rem”, té una doble lectura, tal
com va explicar. “És un lema
buscat pels dos vessants. L’es-
portiva, guanyarem, perquè vull
que el meu equip també guanyi
en la meua estrena com a selec-
cionador, i el fet de guanyarem
també és una mica simbòlic per-
què el poble guanyarà, Catalu-
nya guanyarà i Catalunya pot es-
devenir un Estat propi i és un
dels moments històricament més
importants de Catalunya”, va
afirmar López.

El torneig autonòmic de futbol sala va arrancar ahir a Lleida amb la presentació de l’esdeveniment.

AMADO FORROLLA

12.000 ENTRADES

A falta de dos dies perquè

es disputi el partit, s’han

venut 12.000 entrades, el

40% de l’aforament

■ Castella-la Manxa, Ceuta,
País Basc i Catalunya dispu-
taran des d’avui i fins demà
la fase prèvia del Campionat
d’Espanya de seleccions ter-
ritorials sub-19 masculina,
que se celebrarà a dos seus
diferents.

Al pavelló municipal de
Torrefarrera es disputaran
avui els dos partits del pro-

grama, Castella-la Manxa-
Ceuta (10.00) i País Basc-Ca-
talunya (12.00), i diumenge
allotjarà el Catalunya-Caste-
lla la Manxa (11.30).A la ma-
teixa hora es disputarà al pa-
velló de Pardinyes el duel en-
tre Ceuta i País Basc. El tor-
neig va arrancar ahir amb la
presentació d’equips i el so-
par de gala.

FUTBOLSALA

Lleida i Torrefarreraacullen

l’autonòmicde seleccions sub-19

Migmilerdelleidatans,
alCatalunya-CapVerd
Sortiran quatre autocars des de Lleida, Tàrrega, Cervera i Puigverd

Indígenes de
Bolívia amenacen
el ral·li Dakar

MOTOR

❘ LA PAZ ❘ Un grup d’indígenes
bolivians han amenaçat de
boicotejar el Dakar, que co-
mençarà el 5 de gener i que
discorre per l’Argentina, Bo-
lívia i Xile. Líders indígenes
asseguren que no garanteixen
la seguretat i pretenen blo-
quejar el pas de la prova, per-
què el Govern de Bolívia va
autoritzar el pas per la zona
sense el seu permís.

ConchitaMartínez
segueix a l’equip
de Copa Federació

TENIS

❘MADRID ❘Conchita Martínez ha
renovat per un any com a ca-
pitana de l’equip espanyol de
la Copa Federació. El presi-
dent de la Federació Espanyo-
la deTenis, José Luis Escañue-
la, ho va anunciar ahir en la
visita que tots dos van fer al
Centre deTecnificació Blas
Infante de Sevilla, seu de l’eli-
minatòria de primera ronda
del Grup Mundial davant de
la RepúblicaTxeca.

Federer incorpora
Edberg al seu equip
❘ MADRID ❘ El suís Roger Fede-
rer va anunciar ahir que al
llarg de l’any 2014 s’entrena-
rà deu setmanes amb l’exten-
nista suec Stefan Edberg, que
s’integrarà al seu equip tèc-
nic a partir de l’Obert d’Aus-
tràlia.“Era el meu heroi de la
infantesa i espero progressar
amb ell”, va afirmar Federer
a la seua pàgina de la xarxa
social Facebook.

Euskadi s’enfronta avui
al Perú en un amistós
❘ BILBAO ❘ La selecció d’Euska-
di disputarà avui a San Ma-
més el tradicional partit in-
ternacional davant Perú, que
tindrà un important disposi-
tiu de seguretat, com el de
l’any passat aAnoeta, que es
va saldar amb diversos agents
ferits i 16 persones imputa-
des per la fiscalia pels alter-
cats que es van produir.

L’FMX lleidatà tanca la
temporada a Gijón
❘ LLEIDA ❘L’equip lleidatà de l’In-
sideFMX, format perAntonio
Navas, Marc Piñol i Rocky
Florensa, posarà avui el punt
final a la temporada dispu-
tant la Copa Burn de Freesty-
le de Gijón, on es mesuraran
amb noms de la talla del txec
Libor Podmol, José Miralles
o DylanTrull.
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Montsó i Tamarit acaben
l’any amb victòria
❘ MONTSÓ ❘ El grup XVII de la
Tercera Divisió aragonesa va
tancar ahir l’any amb la dis-
puta de la vintena primera
jornada, en què el Montsó i
elTamarit van aconseguir la
victòria davant de l’Illueca (2-
0) i elTarassona (1-0), respec-
tivament. L’Altorricó, per con-
tra, va acabar l’any amb una
derrota aVillanueva (2-0).

Derrota d’Espanya a la
CopaHopmande tenis
❘ PERTH ❘ L’equip espanyol de la
Copa Hopman de tenis va
caure ahir derrotat clarament
davant de la RepúblicaTxeca
(3-0).Anabel Medina i Dani-
el Muñoz de la Nava van per-
dre els dos individuals i el par-
tit de dobles.

El València presenta avui
Juan Antonio Pizzi
❘ VALÈNCIA ❘ ElValència presen-
ta avui el seu nou tècnic, Juan
Antonio Pizzi, que prendrà
el relleu del serbi Miroslav
Djukic, destituït a mitjans
d’aquest mes. L’argentí va fir-
mar un contracte que l’uneix
amb l’entitat valencianista fins
al 30 de juny del 2015 i ahir
ja va dirigir el primer entre-
nament.

Anelka, acusat de fer un
gest ‘antisemita’
❘ LONDRES ❘ NicolasAnelka s’ha
vist embolicat en una polè-
mica per un gest que va fer
durant el partit de la Premi-
er que va enfrontar el seu
equip, elWest BromwichAl-
bion, davant delWest Ham
United i que alguns han qua-
lificat d’antisemita. El fran-
cès ho nega i assegura que és
un gest “antisistema”.

Rècorda la
SantSilvestre
deLleida,amb
1.550atletes

ATLETISME

❘ LLEIDA ❘ La Sant Silvestre de
Lleida ja ha tancat el termi-
ni d’inscripció a l’haver asso-
lit la xifra rècord de 1.550 at-
letes, segons va anunciar ahir
l’organització, que aquest any
és conjunta entre l’Associa-
ció deVeïns de Jaume I i el
Club Esportiu Ekke.

Aquest rècord de partici-
pació coincideix amb els 20
anys de la celebració d’aques-
ta tradicional cursa a Lleida
ciutat.

La prova es disputarà de-
mà, dia 31, a partir de les
17.00 amb sortida i arribada
a la plaça Cervantes.

També es disputarà demà
la Sant Silvestre al Pont de
Suert i a la Seu d’Urgell.

Catalunya, classificada
pera la fase finalamb
unaaltragolejada
Amb Múrcia, Galícia i Andalusia

FUTBOLSALACAMPIONATD’ESPANYASUB-19

La selecció catalana va golejar ahir Castella-la Manxa a Torrefarrera.

da de la fase prèvia del Campi-
onat d’Espanya de seleccions ter-
ritorials sub-19 i va certificar ai-
xí la seua classificació per a la fa-
se final, juntament amb Múrcia,
Galícia iAndalusia.

L’equip català va afrontar el
partit contra els castellanoman-
xecs ambmolta confiança després
de la brillant estrena que havia
protagonitzat dissabte davant del
País Basc (0-9), encara que amb
la mateixa pressió que el rival,
que per la seua part havia acon-
seguit una victòria bastant més
ajustada davant de Ceuta (2-1).
Així doncs, totes dos seleccions
van saltar a la pista del pavelló
Municipal deTorrefarrera pressi-
onades per jugar-se la classifica-

LLEONARD DELSHAMS

ció en quaranta minuts i aquest
fet es va notar durant els primers
compassos, que van ser de temp-
teig. Però el gol del capità Ferran
Plana en el minut 4 va permetre
a Catalunya temperar els nervis
i desenvolupar el seu millor joc,
encarant el seu passi per a la fi-
nal abans d’arribar al descans,
amb els gols de Plana (2-0, 14’),
Amores (3-0, 16’) i Ortega (4-0,
19’). D’aquesta manera, el com-
binat català va poder dedicar els

esforços a controlar el joc a la se-
gona meitat i passats els deu pri-
mers minuts, sentenciar el matx.
Cejudo va fer el cinquè (30) i Pla-
na, el sisè, i tercer del seu comp-
te particular (6-0,33).Llavors, els
castellanomanxecs van intentar
reaccionar amb el porter jugador,
que no va tenir èxit davant la de-
fensa catalana.

En l’altre partit, disputat al pa-
velló de Pardinyes,Ceuta va gua-
nyar el País Basc (2-1).

CATALUNYA:Marmol, Amores, Santiago, Ceju-
do, Ortega, Rangel, Chefradou, Plana, Izquier-
do, Pérez, Boix i Bellet.

CASTELLA-LA MANXA: Sánchez, Alonso, Car-
nal, Sierra, Andrés, Fernández, Yeste, Cañadas,
Vladut, Gómez, Martínez i Blanco.

Gols: 1-0, Plana (4’). 2-0, Plana (14’). 3-0, Amo-
res (16’). 4-0, Ortega (19’). 5-0, Cejudo (30’).
6-0, Plana (33’).

Àrbitres: Pons, Serrat i Jiménez.

Incidències: Segona jornada de la fase prèvia
del Campionat d’Espanya de seleccions territo-
rials sub-19. Partit disputat al pavelló Munici-
pal de Torrefarrera.

❘ TORREFARRERA ❘ Catalunya va su-
mar ahir davant Castella-laMan-
xa la segona victòria per goleja-

CATALUNYA6
CASTELLA-LAMANXA0

AUTOMOBILISMEFÓRMULA1

Schumi,enestatcrític
El pilot alemanyMichael Schumacher va tenir un accidentmentre esquiava fora
de pistes als Alps || Va ser operat d’un traumatisme cranial greu

Schumacher, en una imatge d’arxiu, practicant un altre dels seus esports preferits, l’esquí.

EFE

❘ GRENOBLE ❘ L’expilot alemanyMi-
chael Schumacher, set vegades
campió de Fórmula 1, es troba-
va al tancament d’aquesta edi-
ció en estat crític, després de pa-
tir ahir una caiguda mentre es-
quiava a l’estació deMéribel, als
Alps francesos. El pilot, que va
ser traslladat en helicòpter, va
ser sotmès a cirurgia cerebral,
segons va informar l’hospital de
Grenoble en el qual està ingres-
sat.

“Presentava un traumatisme
cranial greu amb coma a l’arri-
bada, que ha requerit immedia-
tament una intervenció de neu-
rocirurgia”, va informar el Cen-
tre Hospitalari Universitari de
Grenoble, en un comunicat en
què va agregar que es troba “en
estat crític”.

Aquest va ser el primer co-
municat mèdic sobre l’estat de
salut de l’exesportista, que va
patir un accident esquiant fora
de pista a l’estació alpina deMé-
ribel, on té una residència pri-
vada.Al llarg de tot el dia, el cen-
tre va dir que no emetria cap co-
municat, remetent a l’oficina de
premsa de Schumacher, però els
rumors sobre el deteriorament
de la seua salut que es van pro-
duir durant la tarda, van fer que
finalment emetessin un informe
sobre la seua salut.

Segons l’emissora RMC, l’ale-
many, de 44 anys, presenta una
hemorràgia cerebral i la seua vi-
da està en perill.

La caiguda es va produir cap

a les 11.00 hora local de diumen-
ge en aquesta prestigiosa esta-
ció alpina i els serveis de socors
van traslladar l’expilot al proper
hospital de Moutiers.

El director general de l’esta-
ció, Christophe Gernignon-Le-
comte, va declarar llavors a la
premsa que l’accident no havia
sigut greu i que l’alemany mai
va perdre la consciència.

“L’accident no és gaire seri-

ós”, va dir el responsable
d’aquest centre d’esports d’hi-
vern.

Schumacher s’havia colpejat
el cap contra una roca quan es-
quiava, amb casc, fora de pista.
El pilot va caure sol, però esta-
va acompanyat del seu fill, de 14
anys.

Tanmateix, gairebé dos hores
després va ser traslladat en he-
licòpter a l’hospital de Greno-

ble, amb més mitjans que el de
Moutiers, al qual va arribar en
estat de coma i se li va practicar
immediatament una cirurgia ce-
rebral, va informar el centre mè-
dic.

El cirurgià Gerard Saillant, un
expert neuròleg pròxim a l’ex-
pilot es va desplaçar des de Pa-
rís fins a Grenoble i els tres fills
de Schumacher també es troba-
ven a l’hospital.
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Navarro dónael
paper de favorit al
Madrid enel clàssic

BÀSQUET

❘MADRID ❘ El FC Barcelona in-
tentarà donar avui (19.00/La
1) la sorpresa i trencar la im-
maculada ratxa del Reial Ma-
drid, que fa 24 partits que no
coneix la derrota.“El Madrid
és el favorit perquè s’ho ha
guanyat, però veig l’equip
ambmoltes ganes i molta mo-
tivació. Sempre és un partit
especial”, va destacar Juan
Carlos Navarro.

DanielMuñoz
supleix Robredo
a la CopaHopman

TENIS

❘MADRID ❘ Espanya defensarà el
títol de la Copa Hopman, que
comença avui a Perth (Aus-
tràlia), amb la participació
d’Anabel Medina i Daniel
Muñoz, que substitueix a úl-
tima hora el lesionatTommy
Robredo.Anabel Medina, fi-
nalista en el Màster Nacional
de Lleida, es va alçar l’any
passat amb la copa fent pare-
lla amb FernandoVerdasco,
guanyador a Lleida.

Un jugador de la selecció catalana condueix l’atac davant de la pressió llunyana d’un contrari.

LLEONARD DELSHAMS

REDACCIÓ
❘ TORREFARRERA ❘ Catalunya va su-
mar ahir aTorrefarrera la prime-
ra victòria de la fase prèvia del
Campionat d’Espanya de selec-
cions territorials sub-19 de fut-
bol sala, al superar per golejada
el País Basc (0-9), demanera que
es jugarà avui el pas a la fase fi-

nal davant de Castella-laManxa,
en un partit que se celebrarà al
pavelló de Pardinyes de la capi-
tal del Segrià, que és l’altra seu.
Els castellnomanxecs es van im-
posar per la seua part a Ceuta
(2-1).

El partit va començar amb
una selecció catalana imprimint
molta velocitat i pressió al seu
joc, cosa que es va plasmar ràpi-
dament al marcador (0-4, 11).
Al final de la primera part i al
principi de la segona, l’equip

basc va utilitzar el porter juga-
dor en un intent de retallar
distàncies però no va tenir èxit.
El combinat català va continuar
amb molt encert davant la por-
teria i va anar sentenciant el par-
tit fins a arribar al 0-9 definitiu.

FUTBOLSALACAMPIONATD’ESPANYASUB-19

CatalunyagolejaelPaísBasc
La selecció catalana suma laprimeravictòria i es jugarà avui passar a la fase final
davant deCastella-laManxa ||Torrefarrerava serahir la seu iLleidahoésavui

0 9

Gols: 0-1, Izquierdo (3’). 0-2, Rangel (6). 0-3, Pé-
rez (9’). 0-4, Izquierdo (11’). 0-5, Ortega (20’). 0-
6, Rangel (25’). 0-7, Boix (30’). 0-8, Amores (35’).
0-9, Amores (39’).

Àrbitres: Joaquim Rodríguez Vila, Rogelio Pa-
checo Gómez i Núria Fernández Novell.

Incidències: Primera jornada de la fase prèvia
del Campionat d’Espanya de seleccions territo-
rials sub-19. Partit disputat al pavelló Munici-
pal de Torrefarrera.

PAÍS BASC CATALUNYA

Marmol, Amores,
Santiago, Cejudo,
Ortega, Rangel,
Boix, Chefradou,
Plana, Izquierdo
i Bellet.

Sousa, Elcorobarrutia,
Ramírez, Zuriarrain,
González, Álvarez,
Rico, Campus,
Cereceda, Ruiz,
Peláez i Saralegi.

El CEN Balaguermillora16 rècords■ Pere Barbosa,Arnau Gràcia,
Roger Sanahuja, Nil Profitós, Marc Camarasa, Núria Ortiz i Em-
ma Garcia van representar el club balaguerí en el Català infantil
i júnior de natació, en què van aconseguir millorar setze rècords
d’edats i deu d’absoluts de l’entitat.

❘ LLEIDA ❘ L’Escacs
Balàfia i l’AAVV
del barri han or-
ganitzat la 5a edi-
ció d’unes parti-
des simultànies
que van tenir
com a rival el
mestre internaci-
onal lleidatà Gui-
llem Baches.

Simultànies
d’escacs
a Balàfia

❘ ABUDHABI ❘ Novak
Djokovic va gua-
nyar ahir el seu
tercer títol conse-
cutiu d’Abu Dha-
bi al derrotar Da-
vid Ferrer per 7-
5 i 6-2. Nadal va
ser tercer al batre
Tsonga per 7-6
(5) i 6-3.

Djokovic
guanya a
costa de Ferrer

EFE

Tornael TorneigdeNadal aGardeny■ El club de futbol del barri lleidatà ha recuperat des-
prés de diversos anys el torneig que ahir va reunir 120 jugadors de les categories benjami-
na i alevina. Els campions van ser el Pardinyes i el Balàfia.




