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El Lleida farà pagar 5 €
per veure l’equip juvenil

El Tàrrega
defensa avui el
lideratge a Reus

Des d’avui, amb la visita del líder, el Barça, excepte a socis i pares del futbol base
JOSÉ LUIS CALVO

XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ El Lleida Esportiu ha decidit cobrar una entrada de 5 euros per veure els partits de
l’equip juvenil, que milita a la
Divisió d’Honor espanyola. És
una decisió inèdita en tota la història de l’extinta UE Lleida, que
es posarà en marxa a partir
d’avui amb motiu de la visita al
camp de Gardeny del líder del
grup, el FC Barcelona. No obstant, aquesta mesura no afectarà socis del Lleida ni del Gardeny, ni tampoc els pares dels
jugadors del futbol base, que
continuaran accedint al camp de
forma gratuïta.
El director esportiu del club,
Jordi Esteve, va justificar la decisió assegurant que “a tots els
camps on jugarem amb el juvenil s’hi cobra entrada. A més,
aquesta mesura ha de servir per
dotar de més recursos el planter
i perquè els jugadors se sentin
valorats, ja que la categoria en
què juguen és del màxim nivell.
Es tracta d’una quantitat simbòlica i assequible que ha de servir per finançar el juvenilA i donar un valor afegit a aquest
equip”.
Pel que fa a l’aspecte esportiu, l’equip que dirigeix Javi Rey,
cuer del grup, s’enfronta al Barça, que lidera la classificació i
que compta amb jugadors de
gran projecció que d’aquí a pocs
anys faran el salt a la primera
plantilla.
El segon entrenador del Lleida juvenil, Rubén Arola, va dir
ahir que afronten aquest partit
“com una final, ja que el Barça
és un dels millors equips d’Espanya, que compta amb jugadors d’alt nivell que han disputat partits amb el filial de Segona A”.

❘ TÀRREGA ❘ La UE Tàrrega juga
avui al camp del Reddis de
Reus (17.00), en una jornada
en què posarà a prova el seu
lideratge, després que el Rapitenca es col·loqués la setmana passada a només dos
punts de distància dels urgellencs, informa Francesc Gasull. El tècnic Edu March espera recuperar Carballo, Pacheco i Juande.

BÀSQUET

El CB Lleida s’uneix
a la campanya ‘Fes
la teva cistella’
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida s’ha adherit a la campanya solidària
Fes la teva cistella, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet i Càritas Catalunya.
La iniciativa del club lleidatà consistirà a recollir
aquest cap de setmana aliments entre les 125 jugadores del club i les seues famílies. Els aliments recomanats
són els de primera necessitat.
Emili Vicente, ahir, durant la classe que va impartir als entrenadors de la UE Bordeta.

Emili podria convocar juvenils davant de les baixes
■ El tècnic del Lleida, Emili
Vicente, podria veure’s obligat
fins i tot a convocar juvenils
per al partit de demà davant
del Llagostera (16.30) a causa de les nombroses baixes, a
les quals s’han afegit en les últimes hores diversos jugadors,
que són dubte.
Amb les sis baixes ja conegudes (els lesionats Casquero,
Asier, Pere Milla i Dani Pujol,
i els sancionats Jaume Delgado i Canario), el tècnic lleidatà comptava amb els 16 futbolistes justos per completar la
convocatòria. No obstant, a última hora s’hi han afegit els

dubtes de Juanma, amb febre,
David Giménez, amb torticoli, i el porterVíctor Ibáñez, que
va rebre un fort cop al nas. No
obstant, Emili confia a poder
comptar amb tots tres per al
partit de demà.
Pel que fa al partit davant
del Llagostera, el tècnic va de-

SIS BAIXES I DOS DUBTES

A les sis baixes ja
conegudes s’afegeixen els
dubtes de Juanma, David
Giménez i Víctor Ibáñez

manar als que juguin “que facin un sobreesforç i que ho donin tot per suplir les baixes”.
Del rival, malgrat ser el cuer,
en va dir que no se’n fiava perquè “té bons jugadors, surt bé
al contracop i la seua situació
a la taula és enganyosa.”
D’altra banda, Emili va impartir ahir una classe tècnica
als entrenadors del Bordeta,
en el marc del cicle de xerrades que organitza aquest club
i que va iniciar Juan Carlos
Oliva. El tema que hi va tractar Emili va ser Motivació,
conductes i filosofia d’entrenament.

AUTOMOBILISME

Hamilton, el millor
en els primers
lliures d’Abu Dhabi
❘ ABU DHABI ❘ El pilot anglès Lewis
Hamilton (McLaren) va ser el
millor ahir en la primera jornada d’entrenaments lliures
per al Gran Premi d’Abu
Dhabi, penúltima prova del
Mundial de Fórmula 1, en què
l’espanyol Fernando Alonso
(Ferrari) i l’alemany i ja campió SebastianVettel (Red Bull)
van protagonitzar dos accidents que no van tindre conseqüències.

