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GOLF

Nova casa d’esportistes

Pigem, a
Singapur amb
Sergio García

Lleida recuperarà la Residència del Màrius Torres, que va ser tancada el 2010
per la crisi || El secretari d’Esports de la Generalitat promet reobrir-la

❘ SINGAPUR ❘ El lleidatà Carlos
Pigem va començar ahir la
seua participació en l’Open
de Singapur, torneig pertanyent a l’Asian Tour i en el
qual també competeix el castellonenc Sergio García, amb
una targeta de +3, encara que
només va poder arribar fins
al forat 12, ja que la jornada va haver de suspendre’s
a causa d’una tempesta amb
forta descàrrega elèctrica.
Per la seua part, García va
començar discret, fent la par
del camp (71). El millor dels
espanyols va ser Javier Colomo amb -2 fins al forat 15.
El líder del torneig és el japonès Hideto Tanihara amb
65 cops (-6).

ÒSCAR MIRÓN

X.M.R./J.C.M.C.

❘ LLEIDA ❘ El secretari general de
l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, va assegurar ahir
que “en uns mesos hi haurà una
proposta sobre la taula” per recuperar la Residència d’Esportistes de Lleida, que va ser clausurada a l’acabament del curs
2009-2010 a causa de la crisi
econòmica.
La Residència d’Esportistes
del Centre de Tecnificació Màrius Torres donava servei, fins
l’any del tancament, a cent deu
atletes de diverses disciplines.
Només vint dels esportistes que
estaven becats pel programa
de rendiment de la Generalitat
van ser reallotjats a la residèn-

CICLISME

La Noguera
Bike Race,
a Camarasa

HOMENATGE

Gerard Figueras va presidir
l’homenatge a 5 promeses
lleidatanes que van brillar
a Estatals dels seus esports
Els esportistes lleidatans homenatjats, amb els presidents dels seus clubs i autoritats.

cia Sant Anastasi. Hi va haver
un intent de reobrir-la el 2011,
ampliant i construint-ne una de
nova, i fins i tot es va aprovar
el projecte de remodelació, que
comptava amb un pressupost
d’1,1 milions d’euros, però finalment es va rebutjar la idea i
ni tan sols va tirar endavant la
possibilitat d’arreglar l’edifici.
“És una demanda latent.
Quan al febrer vaig prendre

possessió, en la primera visita
que vaig fer a Lleida, ja se’m va
plantejar per part de Diputació, Paeria i delegació del Govern. En els propers mesos hi
haurà una proposta a sobre de
la taula”, va assegurar Gerard
Figueras.
D’altra banda, la visita de Gerard Figueras a Lleida va servir
per homenatjar cinc joves esportistes lleidatans de categoria

infantil, que es van proclamar
campions i subcampions d’Espanya de bàsquet i handbol amb
les seues respectives seleccions
catalanes els dies 7 i 8 d’aquest
mes.
Són Adrián García (Força
Lleida/CB Pardinyes) i Àlex
Rubín de Celis (Joventut de Badalona), que van ser campions
d’Espanya infantils masculins
de bàsquet; Merli Baró Farreny i

Ekaterina Tyaglyay (Associació
Lleidatana d’Handbol), campiones d’Espanya infantils femenines d’handbol, i Anna Prim
(CB Lleida), que va ser subcampiona estatal infantil femenina
de bàsquet. “L’esport català té
bona salut, malgrat els anys difícils viscuts. Estem en bona línia
i, si el país decidís fer un pas
endavant, l’esport estarà preparat”, va dir Figueras.

EFE

HANDBOL MUNDIAL

Espanya bat Eslovènia
i tanca la fase de grups
amb ple de victòries

BÀSQUET

Marc Gasol
brilla malgrat
caure Memphis

S’enfrontarà a Brasil per un lloc a quarts

36
26

ESPANYA
ESLOVÈNIA

ESPANYA: Corrales; Balaguer (7, 2p), Dujshebaev (1), Sarmiento (3), Cañellas (4), Ángel
Fernández (4) i Aginagalde (-) –equip inicial–,
Pérez de Vargas (ps), Gurbindo (1), Rivera (6,
2p), Víctor Tomás (1), Entrerríos (4), Morros (-),
Gedeón Guardiola (3), Goñi (2) i Figueras (-).
ESLOVÈNIA: Skok; Marguc (6, 1p), Miklavcic (1),
Gaber (-), Mackovsek (1), Cingesar (-) i Bezjak
(-) –equip inicial–, Lesjak (ps), Blagotinsek (3),
Henigman (1), Kavticnik (2), Janc (3, 1p), Dolenec (4, 1p), Poteko (1), Kodrin (2) i Zarabec (2).
Parcials: 0-2, 3-3, 7-5, 11-8, 15-9 i 18-10 (descans), 21-11, 24-13, 26-18, 29-21, 32-23 i 36-26
(final).
Àrbitres: Geipel i Helbig (GER). Van excloure
per dos minuts Morros, Sarmiento i Goñi (2),
per Espanya, i Blagotinsek, Henigman (2) i Poteko, per Eslovènia.

❘ METZ ❘ La selecció espanyola
masculina d’handbol va derrotar ahir amb autoritat Eslovènia (36-26) per tancar amb ple
de victòries la fase preliminar
del Mundial de França, un desplegament amb set de revenja
que va tenir els hispans en clar
comandament del duel, que els
cita ara amb el Brasil per un lloc
a quarts de final. Un espectacular treball que no només va
permetre al conjunt espanyol
prendre’s la revenja de la derrota que va encaixar davant
dels eslovens en el preolímpic i
que li va costar el bitllet a Rio,
sinó que, a més, permetrà als
de Jordi Rivera evitar França
fins a una hipotètica final. No
obstant, a Espanya li va costar

❘ LLEIDA ❘ La Noguera Bike
Race, segona prova de les
quatre que inclou aquesta
temporada les SCOTT Marathons by Taymory, que
puntuen per a la Copa Catalana de l’especialitat, es disputarà aquest any a Camarasa i Sant Llorenç de Montgai
els dies 6 i 7 de maig. Seran
dos etapes de 60 i 75 quilòmetres, encara que hi haurà l’opció de córrer una sola
jornada, sigui de marató o
de ral·li. També hi haurà una
disciplina clàssica, gratuïta,
de 10 quilòmetres, en la qual
només es podrà participar
amb bicicletes de més d’una
vintena d’anys d’antiguitat.

Viran Morros celebra el seu gol davant d’Eslovènia amb Iosu Goñi.

arrancar, com si estigués encara ancorada a la ciutat sueca de
Malmö, en el fatídic partit del
preolímpic en el qual els hispans
tan sols van aconseguir anotar
dos gols davant dels eslovens en
els últims vint-i-tres minuts de
la segona meitat.
Ni Dujshebaev, ni Sarmiento,
ni fins i tot l’infal·lible Valero

Rivera, que va fallar un penal,
eren capaços de superar la defensa eslovena. Va haver de ser
un debutant, l’extrem David
Balaguer, que no va viure en
persona el malson viscut en el
preolímpic, qui va acabar per
espantar definitivament els fantasmes per a Espanya, que ja
guanyava 18-10.

❘ WASHINGTON ❘ El pivot català
Marc Gasol va ser el millor
dels jugadors espanyols en
la jornada de l’NBA, encara que no va poder evitar la
derrota de Memphis Grizzlies a Washington per 104101. Marc Gasol va tornar
a mostrar les seues virtuts i
va ser el millor dels visitants
amb 28 punts, amb 9/16 en
llançament, encara que no va
tenir encert des de la línia de
tres (0/3), i 7 assistències, i va
intentar amb Mike Conley
(20) i Jamychal Grenn (15 i
13 rebots) remuntar una mala primera part. Els Grizzlies
van encaixar la segona derrota consecutiva.

