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POLIESPORTIU CLUBS

HANDBOL

El Sícoris tanca amb superàvit
i cobrirà tres pistes de pàdel

Lleida, en
l’elecció
del Mundial

Va tenir uns guanys de 63.000 euros i preveu invertir-ne gairebé 60.000 en obres
MAGDALENA ALTISENT

X.P.

❘ LLEIDA ❘ El Sícoris Club va presentar ahir un balanç positiu de
l’últim exercici a l’assemblea ordinària de socis, que va aprovar
sense problemes els comptes,
passats i futurs, així com la inversió per obres que l’entitat té
previst emprendre durant la
temporada en curs per millorar les instal·lacions.
El club, que des de fa any i
mig presideix Eduard Abella, ha
aconseguit, per tercer exercici
consecutiu, tancar amb superàvit, aquesta vegada de 63.000
euros, després de presentar uns
ingressos de 1.799.000 euros
i unes despeses de 1.736.000.
L’any anterior, els comptes van
mostrar uns guanys al voltant
dels 35.000 euros i el 2014, de
12.000, de manera que va superar el període de crisi que va
provocar pèrdues i engrossir un
deute acumulat que actualment
supera lleugerament el milió
d’euros. Per al pròxim exercici, s’ha previst un pressupost
de despeses de 1.742.000 euros,
lleugerament superior a l’anterior, així com uns ingressos de
1.781.000, amb la qual cosa es
preveu un superàvit de 39.000
euros.
Aquesta millora econòmica
ha estat, sobretot, resultat de
l’augment de la massa social
que ha experimentat el club
en els dos últims anys, en els

❘ PARÍS ❘ La Federació Espanyola presentarà avui a les 12.00
la seua candidatura per organitzar el Mundial femení del
2021, que té Lleida com una
de les seus. A París també
es decidirà avui el país amfitrió. “Espanya presenta un
projecte complet, amb dades
i característiques de les sis
seus triades: Granollers, Barcelona, Lleida, Tarragona,
Badalona i Castelló”, va assenyalar ahir l’RFEBM. D’altra
banda, al Mundial masculí
Noruega es va classificar per
a la final de França al batre
Croàcia (25-28).

FUTBOL

Jesús Imaz
canvia l’UCAM
pel Cadis
Prop de mig centenar de socis van assistir ahir a l’assemblea ordinària del club.

quals ha guanyat prop de 150
socis, que ha permès pal·liar en
part el descens que hi va haver
durant la recessió econòmica.
Actualment l’entitat sicorista
compta amb 3.100 socis que
paguen mensualment la quota,
dels quals uns 1.700 són titulars.
Durant l’assemblea, a la qual
van assistir prop de mig centenar de socis, es va presentar

també el pla d’inversions que
té previst emprendre la junta,
del qual destaca el projecte per
cobrir tres de les nou pistes de
pàdel que compta en l’actualitat el club, que té un pressupost
proper als 60.000 euros. També
es preveu construir una nova sala de fitnes, tenint en compte la
gran acceptació que aquesta disciplina ha tingut entre la massa

social –un terç dels abonaments
totals–, així com la millora dels
vestidors de dones.
D’altra banda, la junta directiva sicorista ha decidit congelar
el preu dels abonaments, que fa
un any van pujar aproximadament un euro, que han quedat
en 32 l’abonament bàsic, 38 el
de tenis i pàdel, 48 el de fitnes i
52 el Premier.

❘ CADIS ❘ El lleidatà Jesús Imaz,
de 26 anys i procedent de
l’UCAM Múrcia, ha fitxat
pel Cadis fins al 30 de juny
del 2018 i es converteix en
el primer reforç hivernal de
l’equip groc. El futbolista,
format al planter del Lleida, arriba amb la carta de
llibertat després de desvincular-se de l’UCAM, en què
ha estat el màxim golejador
de l’equip a la primera volta
amb un gol en Copa i cinc en
Lliga, un dels quals al Cadis
en la jornada 11 al Ramón de
Carranza (2-2).

MAGDALENA ALTISENT

POLIESPORTIU ACTIVITATS

“Ara les nenes poden
tenir referents en
l’esport femení”
Jennifer Pareja, a la taula ‘Dona i Esport’
S. CAUFAPÉ

❘ LLEIDA ❘ Jennifer Pareja, subcampiona olímpica el 2012 i millor
jugadora mundial de waterpolo
el 2013, va ser una de les protagonistes de la vuitena edició de
la taula redona Dona i Esport,
organitzada per Dona Balàfia i
en la qual es van tractar temes
com la presència de la dona en
l’esport i del seu impacte en els
mitjans de comunicació i xarxes
socials. En aquest sentit, l’exjugadora va manifestar que “s’ha
avançat molt en l’esport femení,
però encara ens queda molt per
fer. Ara les nenes poden tenir
un referent femení en un esport
com el waterpolo, mentre que
en el meu cas eren masculins.
Tots els èxits que vam aconse-

guir amb les meues companyes
o l’equip femení d’handbol, i altres esportistes com Ona Carbonell o Carolina Marín han
contribuït que l’esport femení
tingui un impacte, encara que
de vegades sigui menor del que
tenen altres esports”. Pareja
també va incidir en la importància que tenen les xarxes
socials “com una eina perquè
els esports minoritaris puguin

CONSELL DE CAMPIONA

“A les joves només els puc
dir que practiquin allò que
els diverteixi i enamori”,
va assenyalar Pareja

Jennifer Pareja amb la resta de participants de la taula redona ‘Dona i Esport’ de Dona Balàfia.

créixer. És important que els esportistes tinguem la mentalitat
que, a més d’entrenar, tenim una
imatge per vendre, que som el
referent de joves que comencen”. En l’àmbit personal, després de quedar fora de la llista
per als Jocs Olímpics de Rio de

Janeiro 2016 i retirar-se de la
competició, Pareja va dir que
“estic immersa en altres projectes, encara que això no vol dir
que no nadi gairebé cada dia.
Però necessitava descansar, després de tants anys de sacrifici,
d’hores i hores d’entrenament”.

A les joves esportistes, l’exjugadora de la selecció espanyola
va aconsellar que “practiquin
allò que els diverteixi i els enamori. Encara que per arribar a
l’elit també es necessita esforç i
disciplina, el fonamental és que
t’agradi”.

