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ElBarrisNordesposaa
puntperacollir laFinalFour
El Barcelona no arribarà fins demà i s’entrenarà dijous en doble sessió

Els treballs de condicionament al Barris Nord es van iniciar ahir. Demà ja hi ha entrenaments.

AMADO FORROLLA

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘El Barris Nord va comen-
çar ahir a canviar el seu habitu-
al aspecte i a posar-se a punt per
acollir, aquest cap de setmana,
la Final Four de la UEFA Futsal
Cup, la Champions del futbol sa-
la, que portarà a Lleida els qua-
tre millors equips del continent,
FC Barcelona, Sporting de Lis-
boa, Dinamo de Moscou i Mar-
ca Futsal italià. Els tècnics van
dedicar la jornada a muntar la
pista sobre la qual es jugaran les
semifinals divendres i, diumen-
ge, la final i el partit pel tercer
lloc.Avui tocarà pintar les líni-
es.

Però aquesta no és l’únicamo-
dificació que es fa al Barris Nord
amb motiu d’aquest torneig. La
sala de premsa s’ha ampliat (se
n’ha doblat la capacitat habitu-
al), ja que s’ha enderrocat un
mur que, curiosament, va divi-
dir en dos la sala original.

La llotja també canvia de lloc
i, amb la finalitat de ser més a
prop de la pista, perquè es pu-
guin entregar els trofeus des
d’allà, s’ha situat sota la tarima
on es col·loquen les càmeres de
televisió en els partits del Llei-
da Basquetbol. La llotja actual
acollirà els representants dels
mitjans de comunicació acredi-
tats.

La UEFA també va muntar
ahir una oficina permanent al
recinte, ja que els equips tenen

previst arribar avui a Lleida i es
començaran a entrenar demà al
pavelló.

Els russos, els més nombrosos

Pel que fa a les aficions, la més
nombrosa de les tres estrange-
res serà la russa, ja que uns 250
seguidors acompanyaran el Di-
namo de Moscou.

Respecte al Barcelona, arri-
barà a Lleida demà a la tarda,
tot i que no s’entrenarà al Bar-

ris Nord fins dijous. L’equip blau-
grana, que exerceix d’amfitrió
i comptarà amb el suport majo-
ritari des de la grada, es va en-
trenar ahir a les instal·lacions de
la Ciutat Esportiva de Sant Jo-
an Despí, on també ho farà de-
mà, i avui té previst fer-ho al Pa-
lau Blaugrana, on atendrà els
mitjans de comunicació.

L’equip té reservada la pista
del Barris Nord dijous a les
10.00 i a les 19.30 hores i tam-

bé s’entrenarà dissabte a les
19.00, amb la confiança que, en
aquesta sessió, prepararà la fi-
nal de diumenge. Divendres es
jugaran la classificació davant
de l’Sporting.

S’ha d’assenyalar que l’esde-
veniment és històric per a Llei-
da, que mai ha acollit una Fi-
nal Four, però també per al Bar-
celona, ja que el de futbol sala
és l’únic títol continental que els
falta a les seues seccions.

L’AEPallars,
segonaa la
Copad’Espanya

PIRAGÜISME

❘MILLAU ❘ Els palistes de l’Asso-
ciació Esportiva Pallars van
ser segons per clubs a la pri-
mera prova puntuable per a
la Copa d’Espanya de pira-
güisme en estil lliure, que es
va disputar a Millau (França).
El club lleidatà va aconseguir
dos metalls en una competi-
ció dominada pels represen-
tants del Salt-Ter. Jurdana Er-
güin es va imposar en la ca-
tegoria K-1 sènior femení da-
vant d’Emma García (Cadí
Canoe Kayak) i Ian Salvat va
ser tercer en la classificació
de la categoria K-1 júnior
masculí.

Espanya, cap
desèrieals
JocsdeLondres

FUTBOL

❘ LONDRES ❘ Espanya serà cap de
sèrie, juntament amb la Gran
Bretanya, el Brasil i Mèxic, en
el sorteig del torneig de fut-
bol masculí dels Jocs Olím-
pics de Londres, que se ce-
lebra avui. La selecció espa-
nyola, que comptarà amb ju-
gadors sub-23, serà al grup D
amb tres equips més. Els pos-
sibles rivals són: Corea del
Sud, el Japó, els Emirats
Àrabs, Gabon, el Marroc,
Egipte, Hondures, l’Uruguai,
Nova Zelanda, Suïssa i Bie-
lorússia. Espanya va ser me-
dalla d’or als Jocs del 1992.

Joel Guerrero, durant la disputa del Ral·li Pla d’Urgell del cap de setmana passat.

El pilot lleidatà Joel Guerrero, primer líder del Català
❘MOLLERUSSA ❘ El lleidatà Jo-
el Guerrero (Peugeot 107)
és el primer líder del Cam-
pionat de Catalunya de
ral·lis de terra, després

d’imposar-se el cap de set-
mana passat en la prime-
ra prova puntuable, el
Ral·li Pla d’Urgell de Mo-
llerussa. Guerrero i el seu

copilot, Xavier Carulla,
van completar un ral·li ex-
cel·lent després de ser pri-
mers en quatre dels sis
trams cronometrats.

❘ ALCARRÀS ❘ Mig miler de
nens van participar diu-
menge passat en la tren-
ta-vuitena edició de les
Olimpíades Escolars
d’Alcarràs.A més dels
escolars de l’Institut
d’Alcarràs, també hi
van participar els de
l’escola Comtes deTor-
regrossa i de l’escola
Parc del Saladar.

Alcarràs celebra les
Olimpíades Escolars

❘ TREMP ❘ Jordi Marco, Jo-
sep Luz i DanielTeris-
se van ser els vencedors
de la Caminada de les
Carenes i III Marxa el
Pont de Suert-Tremp,
en què van participar
216 atletes. Àngels Ba-
talla va ser la guanya-
dora de la prova en la
categoria femenina.

Triomf lleidatà
a les Carenes

Rosendo Manrique
Resaltado
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