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La presidenta Annabel Junyent, durant la roda de premsa.

LLEONARD DELSHAMS

S. CAUFAPÉ
� LLEIDA � La nova presidenta del
Lleida,Annabel Junyent, va fer
la seua primera roda de premsa
oficial al Camp d’Esports, en què
va repassar els seus primers di-
es al capdavant de l’entitat. Una
de les principals sorpreses que
ha tingut Junyent és que l’eco-
nomia del club està pitjor del
que esperava, encara que està
disposada a continuar treballant
per a reflotar-la.“Cada dia hi ha
sorpreses. Una cosa és tindre els
números a la mà i una altra po-
sar els dos peus dins del club.Tot
i això, la il·lusió no me la fa per-
dre ningú. Som aquí per anar cap
endavant, encara que és compli-
cat”. En aquest sentit, Junyent
va afirmar que té “un grup de
cinc persones treballant exclu-
sivament en els números del
club.Volem resoldre les coses
com abans”, com les denúnci-
es davant de l’AFE dels futbo-
listes. “Si ens asseiem amb ells
aquests dies, a més de les reno-
vacions, és per oferir-los una so-
lució”.

Pel que fa al patrocini de La
Bruixa d’Or i l’entrada de Llu-
ísAndreu al consell d’adminis-
tració, la presidenta va dir que
“continuem tenint diversos con-
tactes i fronts oberts. El patroci-
nador és un dels aspectes que
intentem cobrir, però és una de
tantes coses en què s’està treba-
llant”. El que sí que va valorar
molt positivament Annabel
Junyent és que“Lleida té un po-
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“Cadadiahihasorpreses”
Annabel Junyent diu que l’economia del Lleida està més minvada del que
esperava || Tot i això,manté que “aquesta il·lusió nome la fa perdre ningú”

LESFRASES

Verdasco
s’exercitaamb
la restadesprés
de la lesió

TENIS

� CLERMONT-FERRAND � Fernando
Verdasco es va exercitar ahir
amb normalitat al costat de
la resta dels seus companys
David Ferrer, Feliciano López
i NicolásAlmagro, al pavelló
Zenith de Clermont-Ferrand,
a França, després que dilluns
passat es torcés el turmell du-
rant una sessió d’entrena-
ment.

Els jugadors estan prepa-
rant sota les ordres del capi-
tà, el lleidatàAlbert Costa,
l’eliminatòria de quarts de fi-
nal de Copa Davis contra
França, que començarà demà.
Els francesos Monfils, Benne-
teau, Llodra, Simon i Chardy
es van entrenar després de
l’equip espanyol.

Cristiano Ronaldo, amb
una ‘mare de lloguer’
� NOVAYORK � El portuguès Cris-
tiano Ronaldo, del Reial Ma-
drid, hauria utilitzat unama-
re de lloguer per tindre el seu
fill, que hauria nascut a Nova
York, segons elNewYork Post.
“Ronaldo va utilitzar unama-
re de lloguer per al seu nadó”,
va titular ahir el diari.

Bronca a Twitter entre
Lorenzo i Alejandro Sanz
� MADRID �A través deTwitter
s’ha destapat una baralla
dialèctica entre Jorge Loren-
zo iAlejandro Sanz, que cri-
tica l’actitud del pilot diumen-
ge passat. El cantant va qües-
tionar amb dos missatges la
raó per què Jorge Lorenzo no
va exhibir una samarreta de
la selecció espanyola després
de guanyar el Gran Premi de
Catalunya.

Lopera ven les seues
accions del Betis
� SEVILLA � El fins ara conseller
delegat del Betis i accionista
majoritari, Manuel Ruiz de
Lopera, va anunciar ahir a
l’estadi que porta el seu nom
que ha venut la majoria del
seu paquet accionarial i que
ara és només un accionista
minoritari.

David Giménez, al
Mundial de supermotard
� SANKTWENDEL � El pilot lleida-
tà David Giménez (Toshiba
Suzuki) participarà aquest cap
de setmana en el Gran Premi
d’Alemanya de supermotard,
pertanyent al Mundial de l’es-
pecialitat. Després de la pri-
mera prova, disputada a Ità-
lia, Giménez és quinzè a la
general amb 18 punts, amb el
líder Uros Nastran amb 75.

LaSeuespera ser
unasubseude
Tarragonael2017
Per allotjar les proves de piragüisme

PIRAGÜISMEJOCSMEDITERRANIS

L’alcalde deTarragona, amb gorra al costat d’Albert Batalla.

C. SANS
� LA SEU D’URGELL � La Seu d’Urgell
vol afegir-se a la candidatura de
Tarragona per als Jocs Mediter-
ranis del 2017. L’alcalde de la
Seu,Albert Batalla, es va reunir
ahir amb el seu homòleg deTar-
ragona, Josep Fèlix Ballesteros,
per començar a treballar en la
proposta i mostrar-li les instal·la-
cions olímpiques del canal del
Parc del Segre. L’objectiu és que
la Seu aculli les proves de pira-
güisme en aigües braves. Bata-
lla va justificar la proposta de la
candidatura remarcant que “la
Seu té una tradició esportiva
d’alt nivell i sobretot de piragüis-
me en aigües braves”. L’alcalde
va reconèixer que no serà una

petició gens fàcil però va ma-
nifestar que el fet que la Seu fos
subseu olímpica de Barcelona el
1992 “és un valor afegit a tin-
dre en compte”.A més, el 2017
es commemorarà el 25 aniver-
sari d’aquells Jocs.

L’alcalde deTarragona, per la
seua part, va manifestar que de-
fensaran la proposta de la Seu
perquè sigui subseu durant els

C. SANS

Jocs Mediterranis davant dels
organismes esportius internaci-
onals pertinents. Ballesteros va
explicar que malgrat haver-hi di-
verses ciutats finalistes per po-
der organitzar els jocs del 2017,
“Tarragona està molt ben posi-
cionada, ja que ha estat la pri-
mera a presentar el seu dossier”
davant del Comitè Internacio-
nal dels Jocs Mediterranis.

Els Jocs de laMediterrània són

una variant dels Olímpics, amb
la particularitat que només els
disputen els països banyats per
aquest mar. La primera edició es
va celebrar aAlexandria, a Egip-
te, el 1951.

Espanya ha acollit uns Jocs
Mediterranis en dos ocasions.
La primera va ser Barcelona el
1955 i l’última va serAlmeria el
2005. Els pròxims, el 2013, se-
ran a Grècia.

25 ANIVERSARI

La Seu commemorarà el

2017 el 25 aniversari de

subseu olímpica durant

els Jocs de Barcelona

«Una cosa és tindre els
números del club a la
mà i una altra posar els
dos peus a la casa»

«La il·lusió no me la fa
perdre ningú. Som aquí
per anar cap endavant i
treballar»

«Lleida té un potencial
enorme. No havia vist
res així»

«Treballem a tots els
nivells, per si de cas. Els
jugadors no tenen un
termini fixat»

ANNABEL JUNYENT
PRESIDENTA DE LA UE LLEIDA

tencial enorme. Mai no havia
vist alguna res així. Com l’afici-
onat i el soci es bolquen amb la
seua Unió Esportiva, igual com
les institucions”.

La planificació esportiva és un
dels aspectes que va tractar la
màxima dirigent. Junyent va dir
que “serà un equip en què hi
haurà jugadors professionals, se-
miprofessionals i amateurs. En

aquest sentit, he posat a dispo-
sició d’Emili tots els contactes
de què disposo per a la seua con-
fecció”.Amb referència a les re-
novacions, la presidenta va dir
que “no hem marcat cap termi-
ni als jugadors perquè respon-
guin. Però estem treballant a tots
els nivells, per si de cas. La pri-
oritat és que el primer dia d’en-
trenaments el tècnic tingui els

jugadors que vol, però no s’es-
capa a ningú que poden arribar
una mica més tard”, va afegir.

Segona renovació

Ahir va confirmar la seua con-
tinuïtat Dani Marín, que com-
plirà la setena temporada al club,
repartides en dos etapes. Dani
és el segon a renovar després
d’Eduardo.


