
34 ESPORTS SEGRE
Dimarts, 17 de maig del 2011

FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B ■

L’artista va donar aquesta obra al club el 2006, de la qual es van fer còpies, i ara l’original sortirà a subhasta.

SEGRE

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘A més de la subhasta de
la unitat productiva de la UE
Lleida, que tindrà un preu de
sortida de 67.300 euros, els ad-
ministradors concursals han pre-
vist, en el pla de liquidació pre-
sentat davant del jutge que vet-
lla pel concurs, un segon lot que
també sortirà a subhasta. Es trac-
ta d’una obra de l’artista barce-
loní molt vinculat a Agramunt
Josep Guinovart, mort al desem-
bre del 2007 i que sortirà a sub-
hasta amb un preu de partida de
40.000 euros, segons la valora-
ció que se n’ha fet i que consta
a l’informe concursal.

L’obra, en què la figura cen-
tral és una samarreta de la UE
Lleida, va ser entregada al club
per l’artista al maig del 2006
com a col·laboració amb l’enti-
tat, quan la presidència l’ocupa-
va Miquel Pons.

De la peça se’n van fer un to-
tal de 75 còpies, limitades i nu-
merades, amb la finalitat de po-
sar-les a la venda, però l’obra
original va quedar a la salaVip
del Camp d’Esports. Els admi-
nistradors consideren que la ven-
da per separat permetrà recap-
tar encara més diners amb els
quals es podrà fer front als deu-
tes amb els creditors. Les ofer-
tes per a la licitació de l’obra
també s’hauran de presentar en
sobre tancat.

ElBinèfar obrirà
davantdel Ferrol
la fased’ascens
aSegonaB
■ El CD Binèfar jugarà da-
vant del Racing Club de
Ferrol la primera elimina-
tòria del play-off d’ascens
a Segona B.Així ho va de-
terminar el sorteig cele-
brat ahir a la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas. El
partit d’anada hauria de
jugar-se aquest diumenge,
dia 22, però la directiva del
Binèfar té intenció de
sol·licitar a l’entitat galle-
ga avançar el partit al dis-
sabte 21, a les 19.00, al
Municipal de los Olmos.
La tornada es disputarà el
29.

“És un rival de molt ni-
vell”, va valorar Javier
Murillo, president del Bi-
nèfar, que espera una bo-
na resposta de l’afició.“És
un club amb història i un
bon incentiu per als afici-
onats de tota la zona. Per
nosaltres, jugar el play-off
és un premi a una feina
ben feta per tot l’equip. Ju-
gar-lo sense pressió, amb
la idea de disfrutar, però
sense renunciar a res.”

Al play-off d’ascens a
SegonaA, el Sabadell s’en-
frontarà a l’Éibar i el Ba-
dalona, al Leganés. Els
equips catalans deTercera
que jugaran el play-off a
Segona B van quedar em-
parellats de la següent
manera: Llagostera- Cer-
ceda, Reus-Universidad
Oviedo, Cartagena-Mun-
tanyesa i Pobla Mafumet-
Constancia.

■ Després que l’obertura del
procés de liquidació del club
suposés el cessament d’Anabel
Junyent i el seu equip, que van
ser substituïts pels tres admi-
nistradors concursals, aquests
han disposat que el control del
futbol base l’assumeixi la pre-

sidenta, mentre que el dia a dia
de l’entitat ja és exclusivament
responsabilitat seua.

Entenen que, ja que la com-
petició en el futbol base enca-
ra no s’ha acabat, i tenint en
compte les peculiaritats
d’aquest, la millor manera de

continuar-ne la plena activitat
és posar-lo sota el control di-
recte d’Anabel Junyent, que, ai-
xí mateix, també pot accedir
a les oficines del club. Els ad-
ministradors ja van permetre
que s’assegués a la llotja al
camp de l’Hospitalet.

El control del futbol base, única funcióde Junyent

Subhasten una obra queGuinovart
va donar al club valorada en 40.000 €
Aquest serà el preu de sortida del quadre que va regalar l’artista al Lleida el 2006 ||
Separada de la unitat productiva, se’n farà la licitació mitjançant sobre tancat


