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MAGDALENA ALTISENT

Jornada d’entrenament de la natació local

El Bordeta va perdre la semifinal amb el Nàstic, fet que li va impedir classificar-se per a la següent fase.

❘ LLEIDA ❘ La delegació de la Catalana de natació a Lleida va
organitzar un entrenament
conjunt en què es van donar
cita un total de 45 nadadors i
nadadores. La jornada es va
dedicar a la millora dels aspec-

tes tècnics en les categories infantil, júnior i absoluta i es va
repartir en sessions de sec i aigua.
A més, hi va haver una xerrada de Jordi Carrasco, exnadador olímpic.

El Lleida i el Nàstic passen
ronda en la Copa Coca-Cola
Jugaran a l’abril a Barcelona, igual que una selecció territorial
❘ LLEIDA ❘ El Lleida Esportiu i el
Nàstic deTarragona van ser els
guanyadors ahir de la fase prèvia de la Copa Coca-Cola de
futbol cadet, que es va disputar durant dos dies als camps
del Bordeta i l’Atlètic Segre
amb equips lleidatans i tarragonins.
Lleida i Nàstic van aconseguir les dos places que donen
accés a la següent fase, que es
jugarà al mes d’abril a Barcelona, després de derrotar a semifinalsAtlètic Segre i Borde-

ta, respectivament, per idèntic resultat, 2-0.
Un total de 30 equips federats cadets competien en
aquesta fase de Lleida d’una
competició que en aquesta edició vol potenciar els valors associats al joc net amb la creació de la iniciativa Targeta
Blanca Coca-Cola i el Premi
Vicente del Bosque, que premiarà aquestes actituds esportives tant dins com fora del
camp.
D’altra banda, el tècnic llei-

datà Miguel Rubio és aquest
any el seleccionador de la Copa Coca-Cola per a aquesta
fase que agrupava equips de
Lleida i Tarragona.
Rubio, al camp de l’Atlètic
Segre, i un altre tècnic lleidatà, Lluís Elcacho, al del Bordeta, van seguir de prop les
evolucions de tots els equips
per formar una selecció de 18
jugadors (excepte els dels dos
equips guanyadors) que també competirà en la següent fase.
CÉZARO DE LUCA/EFE

El CB Lleida s’uneix al gol solidari de Cucalòcum
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida va participar en l’activitat Gol solidari
de Cucalòcum a través de sis
jugadores de l’entitat (tres sèniors i tres cadets).
Les jugadores van fer de porteres de futbol i van intentar

parar les rematades dels participants que acudien a l’estand
dimecres passat, entre les 18.00
i les 19.00 hores.
La col·laboració solidària era
amb l’entitat social Prosec de
Lleida.
KAI FÖRSTERLING/EFE

Vint-i-vuit gols per lluitar contra la fam
Coma diu que té “bones sensacions” per repetir títol al Dakar
❘ MAR DEL PLATA ❘ El pilot català
Marc Coma (KTM) té “molt
bones sensacions” de cara a
la desena participació en el
Ral·li Dakar, on buscarà la

quarta victòria i la segona consecutiva, a partir de diumenge, quan es doni la sortida a
Mar del Plata (Argentina). La
majoria dels participants van

arribar entre ahir i dimecres
al punt de sortida del raid, entre els quals hi havia els lleidatans David Serra i Robert
Ibarz.

❘ VALÈNCIA ❘ Fins a 28 gols es van
marcar contra la fam infantil a
la Banya de l’Àfrica en la quarta edició del partit Champions
forAfrica, en què van prendre
part més de cinquanta futbolistes i al qual es van sumar es-

portistes com el tenista Juan
Carlos Ferrero o el cantant
Huecco.
Qui no va poder jugar va ser
Frédéric Kanouté, l’alma mater de la iniciativa, que està lesionat.

