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FUTBOL BASE

VOLEIBOL

Jornadadefutbolfemenía
Torrefarreraambcentnenes

El Balàfia obrirà
el ‘play-off’ amb
el Son Ferrer

Es disputarà de manera simultània a les catorze delegacions de la Catalana
ITMAR FABREGAT

En l’edició de l’any passat es van congregar 120 nenes al Complex Esportiu del Segrià.
X.P.

❘ LLEIDA ❘ El Complex Esportiu del
Segrià, ubicat aTorrefarrera, tornarà a acollir per segon any consecutiu una jornada de promoció del futbol femení impulsada des de la Federació Catalana, que reunirà el pròxim 1 de
maig més d’un centenar de nenes d’entre 6 i 16 anys. La iniciativa, que es disputarà de manera simultània en les catorze

delegacions de què disposa la
federació repartides per tot Catalunya, té com a objectiu fomentar la pràctica del futbol en
l’àmbit femení.
La demarcació de Lleida
compta actualment amb 650 llicències femenines, 517 de base
i 133 amateurs, una xifra que
s’ha mantingut en els últims tres
anys. El 2013 es va disputar la
primera edició a Balaguer a tall

de prova i ja en l’edició passada van prendre part 120 joves,
la mateixa xifra que s’espera
aquest any. En el global de tot
Catalunya, el primer any es van
congregar 1.900 nenes i l’any
passat es va arribar fins a les
1.816. “El nostre futbol femení
és viu i si el cuidem mantindrà
la seua bona línia”, va apuntar
Jordi Terés, delegat de la Catalana a Lleida, durant la presen-

tació de l’acte, al qual van assistir també la vicepresidenta de
l’IEI i diputada provincial, Rosa Pujol; l’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, i el representant territorial d’Esports a Lleida, Joan Segura, que va aprofitar per animar “altres federacions perquè organitzin campanyes com aquesta”.
La jornada és oberta tant a
nenes que ja militen en clubs federats, que perfeccionaran el
seu joc, com a les que no estan
federades i volen iniciar-se en
la pràctica del futbol. Les activitats començaran a les 9.30
amb una sessió tècnica d’unes
tres hores sobre el joc, en la qual
es treballaran aspectes tan variats com la tècnica individual,
el xut a porteria, el llançament
de faltes i penals i el control de
la pilota i la passada, entre altres. Una vegada finalitzada la
sessió es disputaran una sèrie
de partits amistosos entre les
mateixes participants i les jugadores que integren les seleccions provincials de Lleida en les
categories sub-12, sub-14 i sub16.
La presentació,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ LLEIDA ❘ El CTI Balàfia Vòlei
obrirà la fase d’ascens a la Primera Nacional de voleibol enfrontant-se el 8 de maig al
Son Ferrer de Mallorca, després del sorteig celebrat ahir.
Els lleidatans, que disputen
aquest play-off per tercera
temporada consecutiva, tindran doble jornada divendres,
ja que a les 10.00 s’enfrontaran al quadre balear i a les
19.00 al Sant Joan d’Alacant.
Dissabte jugaran contra el Benidorm (12.00) i diumenge
(12.00) davant de l’Eivissa,
l’amfitrió, en el partit que tancarà la fase.

CICLISME

La Catigat
esgota les 750
inscripcions
❘ MOLLERUSSA ❘ La marxa cicloturista de BTT Catigat, que es
disputarà aquest diumenge,
ha esgotat ja les 750 inscripcions previstes per a aquesta
edició, per la qual cosa l’organització ha decidit ampliar la inscripció amb 50 places més, que es podran adquirir a partir de demà. La prova, que arriba a la vuitena
edició, transcorrerà per tots
els pobles del Pla d’Urgell. Els
participants podran escollir
entre tres recorreguts, un de
101 quilòmetres, un altre de
68 i un tercer de 46.
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El fútbol femenino toma Torrefarrera
La Federació Catalana espera reunir a más de 120 jóvenes con
motivo de la tercera edición de la Jornada de Futbol Femení
Torrefarrera volverá a
convertirse en la capital del
fútbol femenino leridano
con motivo de la tercera
Jornada de Futbol Femení
que organiza la Federació
Catalana de Futbol.
Lleida
REDACCIÓN
La vicepresidenta del IEI, Rosa
Pujol, destacó que el objetivo es
atraer hacia el fútbol a “niñas
de entre 6 y 16 años que normalmente no son practicantes
y convertirse así en un punto de
encuentro para estas jugadoras”.
Este será el tercer año consecutivo en el que la FCF organiza
esta Jornada de Futbol Femení en
sus 14 delegaciones, y la segunda
consecutiva en que la sede leridana es Torrefarrera. El objetivo
de la misma es promocionar el
fútbol femenino y aglutinar todas
aquellas jugadoras que forman
parte de un club y que quieren

FÚTBOL

perfeccionar su nivel. En la jornada pueden participar niñas y
chicas con edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años.
En las anteriores ediciones de
la Jornada se contó con la participación de casi 2.000 chicas toda
Catalunya, y este año se espera
poder seguir con este alto índice
de participación. En el caso de Torrefarrera, se espera que sean entre 120 y 130 las niñas que estén
presentes.
El horario de actividades incluye la distribución de los participantes por grupos y una sesión
técnica con diferentes estaciones
de juego donde se trabajarán aspectos como el dominio del balón, la técnica individual, el disparo a portería, el lanzamiento
de faltas y penaltis, el control y el
pase, etcétera. Se jugarán amistosos entre las participantes y las
jugadoras que integran los equipos territoriales femeninos sub
12, sub 14 y sub 16.

FOTO: DdL / La actividad se presentó ayer en la Diputación de Lleida

Coloquio

Un futbolista
de regional,
muy grave tras
sufrir un infarto
Un jugador del Gallur (Zaragoza), equipo del Grupo III de la
Primera Regional, se encuentra
hospitalizado en estado muy
grave tras sufrir un infarto este domingo cuando disputaba
un partido contra el Boquiñeni.
El futbolista Juan Lebrero, de
unos 25 años, está ingresado
en estado “muy grave” en la
Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, han informado a Efe fuentes del Gobierno.

Homenaje de Pep
al periodista Jorge
‘Topo’ López
El entrenador del Bayern Münich,
Pep Guardiola, rindió ayer un homenaje al desaparecido periodista argentino Jorge Topo López y
se sumó a la campaña que pide
respaldo legal para su familia tras
el accidente en el que murió durante el Mundial de Brasil. Guardiola compareció en la conferencia de prensa previa al partido de
su equipo contra el Oporto con
una camiseta con la leyenda #JusticiaparaTopo. Esa etiqueta es la
misma con la que se está pidiendo a través de las redes sociales
apoyo legal para la familia.

Heridas 29 personas en un accidente del
autocar de un equipo marroquí de Primera
FOTO: Selena García / El miembro del ‘Dream Team’ de Cruyff, con las jóvenes promesas leridanas

Eusebio visita a la base del FIF Lleida
El exjugador del Barça Eusebio
Sacristán fue el protagonista de
la charla organizada ayer por el
Club FIF Lleida en el marco de las
jornadas Engánchate al Deporte

que protagoniza la Agrupación de
jugadores del Futbol Club Barcelona.
La charla estaba dirigida a jugadores benjamines y alevines

del club organizador y del fútbol
base leridano en general y congregó a cerca de un centenar de
oyentes en las instalaciones del
IMAC Lleida.

Un autocar que transportaba al equipo de Primera división marroquí
Chabab Atlas de Jenifra (CAK) chocó la pasada madrugada con un camión de pequeño tamaño, lo que causó heridas a 29 personas. Según
informa la agencia MAP, el autocar venía de Alhucemas, donde el CAK
había jugado ayer un partido contra el equipo local, el Chabab Rif Alhoceima, que se saldó con un empate a uno. Por razones desconocidas, el
chófer del autocar perdió el control del vehículo y chocó frontalmente
contra el camión que venía en sentido contrario, para después volcar
sobre el arcén.
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Joan Miquel
Simó

Alcalde d’Arbeca

El municipi inicia les visites guiades
a la col·lecció privada de la Guerra
Civil que va adquirir i que es composa de 3.000 peces. La intenció és
oferir dues visites guiades al mes.

Jordi Latorre
Alcalde de
Torrefarrera

Les instalaciones de la Federació
Catalana tornaran a acollir la Jornada de Futbol Femení, que preten
promocionar i potenciar aquest esport entre les noies.

Dolores de
Cospedal

Sec. gral. del PP

Diu que va deixar de ser militant del
PP després de l’afer de les targetes
black i que les seves “activitats personals” no poden desvirtuar la seva
tasca de vicepresident del Govern.

Saben aquell que diu?... Van
pel carrer Major de Lleida
dos periodistes i un polític, hi
ha una moneda al terra, qui
la veu? Qui l’agafa?... Efectivament, el polític! que a més
és advocat i economista... La
moneda era només d’1 cèntim, però va servir d’excusa
perquè pagués el cafè als dos
plumilles. Per a més sort, apareix un segon polític, ja entaulats, i qui paga?... Efectivament, el segon dels polítics...

DE CUA D’ULL

Rosa Peroy
@RPeroy

JORDI VILLACAMPA | Actor i director de televisió i teatre

“Els nens són sovint
espectadors però mai autors.
Ho hem volgut canviar”
El Jordi Villacampa (Lleida, 1963) és conegut
pel programa de televisió Club Banyetes, de
Lleida TV. És membre fundador de la companyia lleidatana La Comunicativa C.T.O. on practica el teatre social. Ens presenta el seu darrer
projecte La nena que volia ser la lluna, un conte improvisat per 96 nens i nenes.
En què consisteix ‘La nena
que volia ser la lluna’?
És el títol del llibre que vam
improvisar fa tres anys.
Sóc professor de teatre i,
aprofitant que aquell curs
tenia molts grups d’edats
diferents, vaig proposar als
alumnes que escrivissin en
una llibreta en blanc una
frase o un dibuix. No sabíem res més. Només el títol.
De quins centres eren i
quines edats tenien els
nens?
Eren 96 alumnes de teatre d’entre 4 i 13 anys, de
l’aula Municipal de Teatre de Lleida, Pràctiques I,
Pràctiques II i IES Gili i Gaya. Aquesta franja d’edat
tan diversa va fer molt ric el resultat. L’univers interior d’un nen de P4 no és el mateix d’un de 2n
d’ESO!
I va donar lloc a aquest llibre.
Sí. Hem intentat que reflecteixi la veu dels nens i
joves, que molt sovint, per la seua condició, no és
escoltada. Un cop acabat el llibre, sorprèn el resul-

tat. Els nens són sovint espectadors i mai autors.
Era el que volíem canviar. Aquesta és una de les
filosofies del teatre social: buscar la interactivitat
i la participació. En aquest cas, vam escriure un
guió teatral mentre fèiem teatre. I avui el tenim en
forma de conte.
No hi havia cap guió prefigurat.
Cap. Això és el més sorprenent. A partir del títol,
i sense condicionar en absolut el nen –a vegades em
costava, com adult, no ferho– el text aborda temes
tan transcendents com els
somnis, el càncer, l’amistat,
la malaltia, la mort, els desitjos, des del prisma d’un
nen o nena.
Quin recorregut tindrà el
llibre?
Ara està editat i a les llibreries. Espero que ultrapassi les fronteres lleidatanes. A més, fem una
adaptació teatral del conte. El 4 de maig fem
una presentació, potser més destinada al pública
adult, a la Seu Vella, en el marc del cicle La Lluna
al Claustre. Llegirem fragments del conte per part
dels autors, dels més grans. Serà horari nocturn
(somriu).
Els beneficis del conte aniran a AFANOC.
Sí. Tots els drets d’autor seran per aquesta Associació de nens amb càncer. A la Seu Vella es va fer la
jornada ‘Posa’t la gorra’... ells encara no ho sabien.

El text aborda els grans temes
de la vida des de l’òptica
d’un nen, sense cap tipus de
condicionant

ARA QUE HI
PENSO!
Paquita
Sanvicén

@paquitasanvicen

Lleida, ciutat
educadora
i social
El fet que s’obrin dos nous
centres municipals de reforç
educatiu, a la Bordeta i a Balàfia és molt important. L’educació és la columna vertebral de
la persona des del 0 anys. Tots
els nens i nenes són intel·ligents, creatius, amb projectes
i somnis de vida interessants
que han de poder realitzar,
si volen, es diguin com es diguin, visquin on visquin, tant
si tenen com no cobertura
familiar i recursos. Els que no
en tenen, per les raons que sigui, necessiten especialment
no ser estigmatitzats com “els
pobres” o “pobrets”, que encara és pitjor. La manca o in-

És fonamental que
tots els infants no
perdin el tren de les
oportunitats
suficiència de recursos no implica ser menys capaç ni tenir
menys habilitats. Comporta,
això si, partir d’una situació
desigual. Com a infants i adolescents que són, tots, sense
distincions ni diferències, formen part del futur de la ciutat
que han d’ajudar a construir.
Que puguin no perdre el tren
de les oportunitats és fonamental. L’escletxa educativa,
la pitjor de totes, pot intentar
reparar-se des de la proximitat. És el que fa l’Ajuntament.
Estic orgullosa de viure en
aquesta ciutat i, sobretot, del
govern municipal que prioritza les polítiques socials i hi actua decidit. Fets i no paraules.
És el que compta.

