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BÀSQUET LLIGA LEB OR

FUTBOL

El Lleida Bàsquet ven més
de 200 entrades per partit

Pochettino,
millor tècnic
segons la RFEF

El president, Edu Torres, admet la seua sorpresa i celebra comptar amb 2.000 socis
ITMAR FABREGAT

J.C. MONGE

❘ LLEIDA ❘ El Lleida Bàsquet ha venut més de 200 entrades en cada un dels tres partits que
l’equip ha disputat fins ara al
Barris Nord.Aquest diumenge,
davant del Mallorca, van ser 250
i el pavelló va registrar la millor
entrada en molt temps, gairebé
3.000 espectadors. El president
del club, Edu Torres, va admetre ahir la seua “sorpresa” per
l’elevat nombre d’entrades venudes i es va mostrar molt satisfet per com funcionen les coses tant des del punt de vista esportiu com social.
“Tenim gairebé 2.000 abonats, xifra que ens satisfà molt
i no deixa de sorprendre’m que
venguem moltes entrades en cada partit, moltes més del que
havíem pressuposat en aquest
capítol. En cap partit hem baixat de les 200 localitats venudes”, va explicar Torres.
“Les xifres són esperançadorament positives i hi ha una evolució creixent respecte a les passades temporades en aquest aspecte”, va afegir. Torres creu
que, davant d’aquesta resposta,
el nombre d’abonats encara podria continuar creixent i no va
ocultar que la bona marxa esportiva ha ajudat molt a la recuperació que mostra el Barris
Nord.
“L’equip ho està fent de forma immillorable, tenint en

❘ MADRID ❘ L’entrenador de l’Espanyol, Mauricio Pochettino,
va rebre ahir, de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol,Ángel María
Villar, el premi Ramón Cobo
al millor entrenador de Primera divisió.
El Comitè d’Entrenadors
de la RFEF és l’encarregat
d’entregar aquest guardó a
aquells entrenadors que hagin destacat pel seu comportament general a Primera, Segona i Segona B, i hagin impulsat l’esperit d’esportivitat
i la transmissió de valors esportius.

TIR

Rafel Fusté,
guanyador del
Trofeu Derquim
Les jugadores del CB Lleida van ser les protagonistes, aquest diumenge, de la Grada Jove del Barris Nord.

La plantilla torna
a entrenar-se avui
■ La plantilla del Lleida
Bàsquet, que ahir va tindre jornada de descans,
tornarà a entrenar-se avui
al Barris Nord a partir de
les 10.00. L’equip, líder invicte amb sis victòries, jugarà divendres a la pista
del Clavijo de la Rioja.

compte que la plantilla la vam
fer a última hora. La veritat és
que pensava que patiríem al
principi de la competició. Els
tècnics i els jugadors tenen molt
mèrit”, va afegir el dirigent.
Tot i això, aquesta bona trajectòria esportiva no fa variar
gens ni mica els objectius. “Continua sent el mateix, millorar
respecte a la classificació de
l’any passat. Hem de seguir amb
esforç i humilitat, com corres-

pon a un club humil.” Pel que
fa a les negociacions perquè
un patrocinador doni nom a
l’equip, va advertir que “la samarreta no es vendrà a qualsevol preu”.Així mateix, va assegurar la continuïtat de la Grada Jove, que aquest diumenge
va ocupar el CB Lleida i, l’anterior, el col·legi El Carme de la
Bordeta. “És una forma d’obrir
el club i agermanar entitats”, va
assenyalar.

❘ LLEIDA ❘ Rafel Fusté, amb un total de 509 punts sobre 600 de
possibles, va ser el guanyador
delTrofeu Derquim de tir, en
la modalitat de pistola estàndard internacional, que es va
celebrar a les instal·lacions
del Club Tir Olímpic Lleida.
La segona posició va ser per
a Zacarías Farré, amb 506.
En segon nivell va guanyar
Antonio Riera, amb 490
punts; en tercer nivell, Emili
Estadella, amb 473 i, en veterans, la victòria va ser per
a Miquel Llorens, que va sumar un total de 404 punts.

La TransMontsec
reuneix 50 ciclistes

L’Hoquei Alpicat, amb set equips ■ L’Hoquei Lleida.net Alpicat va presentar els set
equips amb què competirà aquesta temporada. L’acte va incloure diversos partits.

❘ ÀGER ❘ LaTransMontsec,
prova de BTT que organitza el Centre Excursionista de Lleida,
va reunir diumenge 51
ciclistes. El recorregut,
amb sortida a Àger, era
de 70 km i 2.400 metres de desnivell.

Bellpuig competeix aquesta temporada amb 120 jugadors de base ■ El Club de Futbol Bellpuig i l’Escola de Futbol de Bellpuig van presentar els equips de to-

tes les categories, uns 120, amb què competiran aquesta temporada. L’acte es va celebrar al pavelló a causa de la pluja i hi va assistir l’alcalde, Salvador Bonjoch.

