
J a sé que pot resultar xocant 
parlar d’amor en una pàgina 
esportiva, però atès que es-

tic referint-me, en aquests comen-
taris, als valors per contrarestar la 
violència en l’esport, ningú negarà 
que un dels factors desencadenants 
d’aquesta violència és l’odi, i si algu-
na cosa s’oposa a l’odi frontalment 
és precisament l’amor.

Una de les majors aspiracions de 

la persona és ser estimada, i per a 
això no hi ha millor camí que seguir 
el consell d’Ovidio quan ens diu: 
“Si vols ser estimat, sigues amable”. 
L’amabilitat consisteix a fer el que 
més convé a una altra persona.

Qualsevol trobada esportiva hau-
ria de ser un acte de convivència, 
i perquè aquesta sigui certa cal un 
ordre perquè cadascun es comporti 
amb els altres com cal. El valor que 
facilita aquest ordre és l’amabilitat.

Parlava en el comentari anterior 
de l’amabilitat com a mitjà per acon-
seguir ser estimat. Aquesta caracte-

rística de l’amor, no busca una al-
tra cosa que el bé d’allò que estima; 
per això és impossible que qui es-

timi es comporti amb violència en 
l’esport.

L’amor no solament està dirigit 

a les persones, també podem esti-
mar altres coses com per exemple 
al nostre club o a l’esport.

Referent a l’amor al club hi ha un 
aspecte que sempre m’ha sorprès 
desagradablement, i és que mai ar-
ribaré a entendre per què es mani-
festa l’amor al propi club mitjançant 
expressions d’odi al contrari. Tan 
difícil és manifestar amor amb ges-
tos d’amor? Realment es pot barre-
jar l’odi o la rancunia amb el bé que 
desitgem? Fer-ho així és com si ex-
presséssim el nostre amor a la núvia 
insultant al veí.

Amor enfront violència
José María Ponz

“Qualsevol trobada 
esportiva hauria de 
ser un acte de 
convivència”

LLEIDA REDACCIÓ
El Consell Català de l’Esport otor-
garà ajudes per valor de 226.783 a 
un total de 22 clubs, entitats i insti-
tucions lleidatanes dins del Progra-
ma B  de subvencions a activitats 
esportives federades i el progra-
ma de subvencions per a activitats 
esportives i actes d’impacte signi-
ficatiu. Dins del Programa B, que 
subvenciona a clubs i entitats per 
l’organització de competicions in-
ternacionals, la participació en 
competicions femenines i en com-
peticions internacionals oficials, 
s’han aprovat 15 ajuts. 

Aquestes 15 entitats són Club 
Tennis Urgell (2.685 euros), Cen-
tre Excursionista de Lleida (3.060), 
Moto Club Lleida (12.500), Moto 
Club Segre (16.400), Associació Es-
portiva Pallars (13.300), Penya Ci-
clista Colomina (2.585), Club de Tir 
amb Arc Pardinyes (5.063), Club 
d’Esquí la Pobla de Segur (1.595), 
CAEI (5.400), Club Esquí Nàutic Pa-
llars Jussà (5.400), Escola de Futbol 
Bellpuig (2.000), Associació Lleida-
tana d’Handbol (20.000), Club Ten-
nis Taula Balaguer (9.295), Secció 
Esportiva del Patronat Sant Miquel 
(2.000) i Club Tennis Taula Borges 
(9.000).

El major número de sol·licituds 
admeses corresponen a ajudes per 
a organització de proves interna-
cionals com ara el el Ral·li Inter-
nacional Noguera Pallaresa, el Tro-
feu Ciutat de Lleida de tir amb arc, 
l’Open de Tenis en cadira de ro-
des, el Freestyle de Lleida, o el Vi-
la de Bellpuig de futbol base. Les 
sol·licituds a l’esport femení pro-
cedeixen de l’Associació Lleidata-
na d’Handbol i del CTT Balaguer, 
mentre que per competir oficial-
ment a l’estranger les peticions són 

de Cadí Canoe Kayak, CTT Bor-
ges, AE Pallars i Club Tir amb Arc 
Pardinyes.

Pel que fa al programa de sub-
vencions per a activitats esportives 
i actes d’impacte significatiu, s’han 
admès un total de set propostes: 

Club Ciclista Terres de Lleida pel IV 
Ciclocros Parc Gardeny (1.500), el 
CE Seu Vella per la Pujada a la Seu 
Vella (1.500), l’ajuntament d’Àger 
per la Copa del Món 2011 de Para-
pent (10.000), l’ajuntament de Sort 
per la Copa del Món de descens 

en aigües braves (7.500), el Parc del 
Segre pel Campionat d’Europa de 
Canoe Slalom (30.000), l’Universitat 
de Lleida pel Campionat de Cata-
lunya Universitari 2011 (60.000) i 
el Consell Esportiu de les Garri-
gues (6.000).

Noves ajudes a l’esport
]  El Consell Català de l’Esport atorga 

ajudes per valor de 226.783 euros a 
un total de 22 clubs lleidatans

]  El major número de sol·licituts 
corresponen a clubs que preparen 
proves del calendari internacional
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El DKV Borges Vall serà un dels clubs que tindrà aquesta subvenció

L.M.

TENIS

Costa: “Nadal y 
Ferrer se estan 
planteando 
volver a la Davis”
ÀVILA • El que fue capitán espa-
ñol del equipo que ganó la últi-
ma edición de la Copa Davis, Al-
bert Costa, anunció ayer en Ávila 
que tanto Rafa Nadal como Da-
vid Ferrer “se están planteando” 
volver a incorporarse a este tor-
neo en las próximas rondas de la 
competición.

Costa, que en la actualidad es 
el responsable de las selecciones 
nacionales de la Federación Es-
pañola de Tenis, ha realizado es-
tas declaraciones a los periodis-
tas después de impartir un cursi-
llo organizada este domingo por 
la Federación de Tenis de la Co-
munidad, que celebra su 27 ani-
versario.

Tras jugar con varios jugadores 
abulenses de diferentes catego-
rías y firmar numerosos autógra-
fos, Albert Costa se ha referido al 
papel de España en la Copa Da-
vis, donde a su juicio el objetivo 
debe ser para el conjunto nacio-
nal el de “intentar ganar”.

“Creo que es posible que vuel-
van a estar en el equipo, con lo 
cual, con los otros grandísimos 
jugadores que tenemos, España 
cada año tiene que optar a ga-
nar”, ha sostenido, después de 
que el equipo español de Davis 
superara a Kazajistán en la pri-
mera ronda y espere a Austria en 
la siguiente. Tras reconocer que 
el resto de países contra los que 
compite España tienen “un po-
tencial muy alto”, Costa ha dicho 
desconocer cuándo podrían in-
corporarse.

FUTBOL

El Real Madrid 
suma los tres 
puntos ante el 
Betis (2-3)
SEVILLA • Los de Mourinho se 
impusieron en una trabajada vic-
toria a domicilio ante el Betis, 
que se adelantó en el marcador, 
con gol de Jorge Molina en el mi-
nuto 9, pero que vio su venta-
ja neutralizada por Higuain en el 
24. Un gol de Cristiano Ronaldo 
al comienzo de la segunda par-
te (51’) fue replicado a los tres 
minutos por otro de Montero. 
La igualada fue rota definitiva-
mente por una segunda diana de 
Cristiano, que daba a los blancos 
(ayer, de rojo) su décima victo-
ria consecutiva fuera de casa. El 
colegiado Iturralde fue sustituido 
en la segunda parte por el cuarto 
árbitro, que no vio dos manos en 
el área del Madrid, una de Alon-
so y otra de Sergio Ramos.

DEPORTES 27la Mañana DOMINGO 11 DE MARZO DE 2012

Rosendo Manrique
Resaltado


