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al mòbil del circuit amb diverses contusions a l’espatlla i el coll.
AZHAR RAHIM/EFE

El Bordeta celebra els 50 anys amb més equips i reclama vestidors
❘ LLEIDA ❘ La UE Bordeta va presentar ahir els 27 equips amb
què compta, 25 de base, en
una temporada en què l’entitat lleidatana fa 50 anys. Els

440 jugadors suposen una xifra rècord, si bé el president,
BartoloméAyora, va lamentar
que la Paeria encara no els ha
donat data per a les obres de

quatre nous vestidors “imprescindibles”, ja que, diu, “els
quatre que tenim són insuficients”. Si no hi ha obres, afirma que la directiva se n’anirà.
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dar la Suter de Màrquez com a conseqüència de l’accident.

El Sícoris Club presenta les seccions i premia els Puntals 2011

NATÀLIA RUIZ

AUTOMOBILISME RAL·LI DE CATALUNYA

Una punxada de Latvala
al tram de les Garrigues
dóna el lideratge a Loeb
❘ SALOU ❘ El francès Sébastien Loeb
(Citroën) és el líder provisional
del Ral·li de Catalunya al final
de la primera etapa, que va
transcórrer en part per la comarca de les Garrigues, en concret,
al tram entre la Granadella iTorrebesses que els participants van
afrontar en dos ocasions, la segona, a la nit.
El campió gal va desbancar el
finlandès Jari-Matti Latvala
(Ford), a qui una punxada a l’últim tram per territori lleidatà va
apartar del primer lloc que havia aconseguit gràcies un gran
ritme durant la segona meitat de
la jornada. En tercera posició va
quedar el finlandès Mikko Hirvonen (Ford), que comparteix el
lideratge del Mundial amb Loeb,
a gairebé un minut, i el també
francès Sébastien Ogier (Ci-

troën), l’últim amb opcions al títol de pilots, és quart. El càntabre Dani Sordo (Mini) va quedar una mica endarrerit, en cinquè lloc.
La clau de la jornada va ser la
pols en suspensió que hi havia
als trams. Un dia en què els pilots van competir sobre grava i
asfalt, els primers a sortir es van
veure afavorits pel seu lloc, quan,
en teoria, no és així. La sequedat de la zona va fer que els cotxes aixequessin molta pols, que
tardava molt a baixar, fet que va
restar aire i potència als motors
dels competidors que sortien
més enrere.
Entre els abandons, van destacar Petter Solberg (Citroën),
el més ràpid divendres als entrenaments, Ken Block (Ford) i
Kimmi Räikkönen (Citroën).

❘ LLEIDA ❘ El Sícoris Club va presentar ahir les 8 seccions esportives i les 3 culturals, que
suposen unes 450 persones.
L’entitat va aprofitar l’acte per

homenatjar l’expresident Pere Blasco, i va premiar els
Puntals 2011. Són Josep Ribé
(veterans), Dionís Gutiérrez
(coral), Manel Mullor i Aleix

Bolló (marató), Rafael Herrera (piragüisme) i Marcel Mor
(tenis).També va presentar els
seus 5 equips el CB Cappont,
club agermanat.
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El CB Lleida afronta la temporada amb 120 jugadores i 9 equips
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida afrontarà
aquesta nova temporada amb
un total de 120 jugadores i 9
equips en competició i dos
d’escola, que es van presentar

ahir en un acte davant de patrocinadors, famílies i autoritats. El club, l’únic de Lleida
ciutat que treballa exclusivament en el bàsquet femení,

compta amb un pressupost de
60.000 euros, un 10 per cent
més baix que l’anterior. L’entitat continua reclamant una
seu social.

