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ESPORTS

FUTBOL INSTAL·LACIONS

Lajoiadelfutbollocal

Carlos Pigem no supera
el tall a Tailàndia

Inauguren oficialment la ciutat esportiva de la Catalana ubicada a Torrefarrera
|| Ha costat 1,7 milions, pagats per RFEF, ajuntament i Diputació
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

XAVIER MADRONA

❘ TORREFARRERA ❘ “Tenir a Lleida
una instal·lació d’aquestes característiques era la meua gran
il·lusió perquè volia que quan
jo ja no sigui a la Federació Catalana quedés una cosa tangible
a la meua terra per a la posteritat. El futbol de Lleida es mereixia una obra així.” El lleidatà Andreu Subies, president de
la Federació Catalana de Futbol, va inaugurar ahir oficialment el Complex Esportiu del
Segrià, una autèntica ciutat esportiva del futbol lleidatà que
està ubicada a Torrefarrera. Subies va estar acompanyat, entre
altres autoritats, pel president
de la Diputació, Joan Reñé, i l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, institucions que han col·laborat en el finançament de
l’obra.
El nou complex esportiu, que
ja era utilitzat des d’aquest any,
compta amb dos camps de futbol 11 de gespa artificial, que
poden dividir-se al seu torn en
quatre camps de futbol 7.A més
de l’edifici per a vestidors,
compta amb dos aules de formació de la Federació Catalana
de Futbol per impartir cursos.
El cost total de l’obra ha sigut d’1.735.000 euros, dels
quals la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), a través del Consell Superior d’Esports (CSD), ha aportat
1.300.000 euros, l’ajuntament
deTorrefarrera 285.000 i la Di-

❘ KOH SAMUI ❘ El golfista professional lleidatà Carlos Pigem
no va poder superar el tall al
torneig Queen’s Cup de Tailàndia, pertanyent a l’Asian
Tour, al firmar una targeta de
79 cops (+8), que acumulats
amb el primer dia el van situar amb 9 per sobre del par.

Spurs avantatja Miami
i LeBron es lesiona
❘ SAN ANTONIO ❘ Els Spurs de San
Antonio van guanyar per
110-95 els Heat de Miami en
el primer partit de les Finals
de l’NBA de la sèrie que disputen al millor de set. L’estrella de Miami, LeBron James,
es va retirar lesionat a falta
de quatre minuts després
d’haver anotat 25 punts contra els de Tim Duncan.

Debat obert del PSC de
Lleida sobre esport

Jordi Latorre, Andreu Subies i Joan Reñé, ahir durant la inauguració del complex esportiu.

putació, 150.000. Joan Reñé va
destacar que “és un patrimoni
que quedarà per a les generacions venidores. Ens hem de felicitar tots i, en especial, vull felicitar l’alcalde de Torrefarrera
per la seua insistència a fer possible que tots hàgim participat
en aquest equipament que supera l’àmbit del municipi i que
és per a tot el territori de Lleida”. Per la seua part, Jordi La-

torre va assenyalar que “per a
la nostra localitat tenir aquestes instal·lacions, gràcies a la Federació Catalana, implica fer un
gran salt de qualitat quant a activitat esportiva. Podrem acollir
competicions d’un nivell que era
impensable per a nosaltres”.
Les noves instal·lacions són
utilitzades habitualment tant
pelTorrefarrera com per l’Escola de Futbol Mig Segrià, que

HOQUEI OK LLIGA

agrupa set poblacions (Alfarràs,
Alguaire, Almenar, Benavent,
Rosselló, Torrefarrera i Vilanova de Segrià).A més, ja ha acollit la segona fase del Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques sub-16 i sub-18, així com una jornada de futbol femení. Ahir, en la inauguració,
van jugar seleccions de Lleida
aleví i benjamí contra equips de
l’EF Mig Segrià.

❘ LLEIDA ❘ L’agrupació local del
PSC de Lleida va analitzar
ahir “L’Educació a través de
l’esport” en el marc d’un nou
taller polític de debat obert.
Van intervenir en el debat la
primera secretària de l’agrupació, Marta Camps; el diputat al Parlament, Òscar Ordeig, i l’expert i llicenciat en
Inefc Ramon Boixadera.

Els nous amos del
Saragossa es presenten
❘ SARAGOSSA ❘ Els nous propietaris del Reial Saragossa es van
presentar ahir manifestant la
intenció de salvar el club i van
destacar que estan negociant
amb un grup inversor per tornar a Primera.

ESCACS FORMACIÓ
AGÈNCIA ÍTACA

Folguera: “Tenim els deures
fets però no anem de passeig”
L’ICG Software acomiada avui la Lliga a la pista del Tordera
J.C.M.C.

❘ LLEIDA ❘ L’ICG Software, que va
assegurar la permanència a l’OK
Lliga després de derrotar diumenge passat elVoltregà per 53, acomiada avui la temporada,
amb els deures fets, a la pista
d’un Tordera que encara no ha
segellat la salvació (20.00).
L’equip barceloní en té prou
amb sumar un punt davant dels
lleidatans, malgrat que li val fins
i tot la derrota sempre que el
Lloret no guanyi en la visita a
l’Igualada.
Malgrat això, el tècnic lleidatà, Albert Folguera, va afirmar que sortiran a assegurar el
lloc 11 que ara ocupen a la classificació. “Sortirem a competir,
a fer un partit al més seriós possible. Que ningú pensi que anem
de vacances o de passeig.Volem

quedar al millor possible i no
vull que ningú pugui dir que
adulterem la competició”, va
explicar.
Folguera està convençut que
“ells sortiran forts, perquè no
es fiaran esperant que el Lloret

RIVAL ENCARA EN PERILL

A l’equip local li falta un
punt per segellar la
permanència, tot i que en té
prou que el Lloret no guanyi
no guanyi a Igualada. Ells es juguen molt en aquest partit”, va
afegir.
El Llista ha fet una temporada amb dos cares, encara que
les lesions l’han perseguit al llarg

de tota la Lliga. En la primera
volta, l’equip únicament va sumar 9 punts, mentre que en la
segona n’ha fet 22, de forma que
s’ha situat en els 31 que asseguren continuar una temporada
més a la màxima categoria de
l’hoquei estatal.
Folguera no té dubtes que han
merescut seguir a l’OK Lliga.
“Hem tingut problemes de lesions, s’han escapat punts en els
últims segons... però estic molt
content perquè la gent ho ha donat tot durant tota la temporada. Si al final ens hem salvat, és
perquè hem fet mèrits per ferho. Finalment, som on ens hem
merescut.”
El d’avui serà l’últim partit
amb l’equip per a tres jugadors:
Marsu, Moi Escudero i Carles
Estrada.

Oms, al centre al costat de Ros, ahir durant la inauguració.

El lleidatà Josep Oms crea una
acadèmia i un club d’escacs
❘ LLEIDA ❘ L’únic Gran Mestre Internacional lleidatà de la història, Josep Oms, amb més de
35 anys de trajectòria en els escacs, va inaugurar ahir la primera acadèmia d’aquest esport
a la ciutat, a banda d’una nova entitat, el Club d’Escacs
ADEJO. “És un somni fet re-

alitat”, va dir Oms, que va estar acompanyat en l’acte per
l’alcalde Àngel Ros i el president de la Federació Espanyola, Javier Ochoa, entre d’altres.
Ros va destacar que la Paeria
negocia que Lleida pugui ser
la seu d’un esdeveniment important d’escacs.
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El fútbol leridano crece
] El Complex Esportiu Segrià de Torrefarrera
se inaugura con una placa y dos partidos
TORREFARRERA

] Las autoridades ponen a disposición de toda la
provincia una instalación tildada de emblemática

D. BACHILLER

La gran familia del fútbol leridano
está oficialmente de enhorabuena
desde ayer, gracias a la inauguración, con el descubrimiento de una
placa conmemorativa, del Complex
Esportiu del Segrià, situado en la
localidad de Torrefarrera. La fiesta
concluyó con la disputa de dos partidos de fútbol-7 siete conmemorativos, que enfrentaron a la Selecció
Lleidatana Aleví y Benjamí contra la
Escola Futbol Mig Segrià.
El complejo, de un total de 641
metros cuadrados, dispone de dos
campos de fútbol-11 y la fiesta inaugural de ayer sirvió como apertura oficial, con la presencia de las
autoridades, de unos campos y vestuarios que ya se han venido utilizando desde que concluyeron las
obras. La colaboración de la Federació Catalana de Futbol, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de
Torrefarrera, ha sido esencial, con
una aportación de 1.300.000 euros
(canalizados a través de Madrid) y
150.000 euros de las dos primeras, y
el resto el consistorio, para una inversión total de 1.850.000 euros.
Las principales autoridades de las
tres instituciones, Andreu Subies,
Joan Reñé y Jordi Latorre, capitanearon el acto. Subies destacó que
“es el acto que más ilusión me hace
en los tres años y medio que llevo
en la Federació porque quería dejar algo para que el fútbol de Lleida
de un salto de calidad”. Reñé destacó que la instalación es “un patrimonio que queda para las generaciones actuales y futuras”. Latorre
destacó que “nos permitirá organizar eventos no hubiéramos pensado”. Asistieron personalidades, como el árbitro de Primera División,
Xavier Estrada.

LÍDIA SABATÉ

Las selecciones leridanas y la Escola Futbol Mig Segrià ‘estrenaron’ la instalación con dos partidos

L. SABATÉ

Los vestuarios de la instalación disponen de todas las comodidades

L. SABATÉ

El presidente de la FCF, el encargado de descubrir la placa conmemorativa

FÚTBOL / GARRIGUES CUP

Más de 200 futbolistas
en la 19ª edición del
torneo en les Borges
LES BORGES BLANQUES • El Camp
Municipal d’Esports de les Borges
Blanques acogerá mañana la 19ª
edición de la Garrigues Cup con
220 jóvenes deportistas participantes. Por primera vez en la historia,
el torneo cuenta sólo con equipos
de la categoría alevín. En total, hasta 17 formaciones procedentes de

Catalunya y de Aragón lucharán para conseguir proclamarse ganadores
del torneo, que tendrá lugar a partir
de las nueve de la mañana hasta las
cinco de la tarde.
A lo largo del día se disputarán
cincuenta partidos en los dos campos de fútbol donde se dividirá el
terreno de juego, de hierba artifi-

cial. El concejal de deportes, Francesc Mir, destacó “la gran oportunidad que representa para nuestro
municipio la organización de este
torneo, una gran jornada futbolística, que desde el año 1995 convierte
les Borges en un referente deportivo de primer nivel”.
El presidente, Joan Pifarré, destacó la actuación del Juvenil A, que
sube a Preferent después de proclamarse campeón de liga. También
alabó al Juvenil B, que consiguieron
ser campeones de primavera.
El torneo terminará con la disputa
de las finales y la entrega de trofeos
en las instalaciones de la Escola Comarcal de Futbol Les Garrigues.

LA MAÑANA

La cita congrega a jóvenes futbolistas en sus partidos

