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FUTBOL

El Bordeta
planta cara al
Barça, però
acaba perdent
per la mínima
PÁG. 4

®

BÀSQUET

El júnior B del
Força Lleida
segueix en
forma i venç
el Laietà
PÁG. 8

®

RUGBI

Prop de 50
escolars donen
un nou impuls
a l’escola
del CE Inef
PÁG. 16-17

LÍDIA SABATÉ

®

A jugar!!!
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LÍDIA SABATÉ

La Clàudia, en Pol, el Marc, l’Alba, la Júlia, l’Eloi, la Maria, el Martí, la Katy i el Miquel comencen una nova temporada plena de reptes, projectes i il·lusions

Sant tornem-hi!
] La base torna a envair les
instal·lacions esportives de la
demarcació després de l’estiu
LLEIDA

REDACCIÓ

Cecell, Handbol Pardinyes, Unió Esportiva Bordeta, FIF Lleida, CB Lleida, Vòlei Balàfia, Lleida Llista Blava, Associació Lleidatana d’Handbol
i Maristes. I amb ells, Clàudia, Pol,
Marc, Alba, Júlia, Eloi, Maria, Martí, Katy i Miquel. Tenen entre 6 i 12
anys i comparteixen una mateixa
passió: l’esport. Són els nostres primers protagonistes de la nova temporada de l’esport base lleidatà i
també del naixement d’aquest suplement Més Esport que, a partir d’avui,
podreu trobar cada divendres amb
l’edició de LA MAÑANA.

] Escolars i federats de Lleida
inicien una nova temporada
d’esport, lleure i formació

Ells són els primers protagonistes, però no els últims, d’una temporada plena de reptes, projectes
i il·lusió. Després de l’estiu, segur
que la tornada al cole se’ls ha fet
menys coll amunt sabent que tornar
a classe també implica retrobar-se
amb els companys d’equip i amb les
diferents lligues poliesportives que
s’organitzen a la demarcació.
Perquè l’esport també és lleure i
formació, i tot allò que aprenguin
a les diferents pistes i camps de la
demarcació de ben segur que també els servirà més enllà dels recintes
esportius en els quals gaudeixen de

les seves disciplines.
Ells són el futur. I si el lema de LA
MAÑANA en aquesta nova etapa
és Construïm futur no podíem començar una nova temporada sense
pensar en ells.
El suplement Més esport neix
amb la vocació de donar cabuda a
l’esport de base de la demarcació,
però també a aquelles modalitats i
competicions que normalment no
tenen espai dins l’edició diària.
No pretenem arribar a tot arreu
perquè som conscients que és impossible, però tampoc renunciem a
donar difussió a tot aquell que ens

] El ‘Més Esport’ de La Mañana
neix amb la intenció de
donar cabuda a tothom

ho demani i que vulgui tenir presència dins el suplement. El nostre correu totesport@lamanyana.cat és
obert a tothom i no dubteu que tot
allò que ens feu arribar serà valorat i
reproduït a les nostres pàgines.
Entenem que els temps han canviat i que amb les noves tecnologies
la informació viatja a alta velocitat i
per diferents canals. Per tant, el Més
Esport no només serà un recull de
classificacions i cròniques.
Evidentment publicarem aquelles
classificacions de modalitats i categories que no tenen el ressó de
l’esport més professionalitzat a ni-

vell de comunicació i les cròniques
de la jornada que ens feu arribar de
tots els esports, però la filosofia del
Més Esport va més enllà.
Volem potenciar els reportatges
poliesportius i la imatge gràfica per
sobre de tot perquè entenem que
tots i totes sou igual d’importants i
mereixeu protagonisme a les nostres pàgines
La Clàudia, en Pol, en Marc, l’Alba,
la Júlia, l’Eloi, la Maria, el Martí, la
Katy i el Miquel han estat els primers protagonistes. Però la setmana que ve podeu ser vosaltres. Us
animeu?

la Mañana
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ell a l’UE
Futbol: Alba (10) i Marc (9) Ella juga al FIF Lleida itempor
ada,
Bordeta. El seu esport creix en número de llicències aquesta
especialment a les categories de menys edat.

LÍDIA SABATÉ

Bàsquet: Miquel (9) i Júlia (10) Maristes i CB Lleida són dues de
les entitats que més esportistes aporten al bàsquet, que manté el seu número
de participants i creix a nivell de base.

Hoquei patins:
Maria (6) i
Martí (7)
Representants de la
base d’un Lleida Llista
Blava que aprofita el
bon moment del
primer equip per
augmentar la base.
LÍDIA SABATÉ
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Vòlei: Eloi (12) i Clàudia (7) Representen el Vòlei Balàfia i
el Cecell, dues entitats que treballen en la formació de jugadors i
jugadores i continuen creixent cada temporada.

LÍDIA SABATÉ

Handbol: Pol (11) i Katy (11) Handbol Pardinyes i Associació Lleidatana són dos
dels referents d’aquest esport a la demarcació i treballen per cuidar una base que ha de
garantir el futur d’aquests entitats.

