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Tàrrega celebra el Festival FutbolNet■ La plaça del Carme deTàrrega
va ser l’escenari ahir del Festival FutbolNet, una iniciativa de la Funda-
ció del FC Barcelona que fomenta la integració social a través de l’es-
port. En aquest cas, va ser un torneig de futbol sense àrbitres en què els
mateixos participants —de 8 a 16 anys— van establir les normes.

❘ ALPICAT ❘ L’Associa-
ció Esportiva Esco-
lar Terraferma va
presentar els dife-
rents equips de fut-
bol 11 i futbol 7,
amb gairebé un cen-
tenar de jugadors.
Aquesta és la sego-
na temporada d’ac-
tivitat del club.

El Terraferma,
ambun centenar
de futbolistes

El català de piragüisme, a Ponts■ Ponts va acollir ahir el Campionat de Catalunya de Joves Pro-
meses, que va comptar amb 108 participants del Cadí, Mig Segre,AE Pallars i Baix Cinca, i amb
una espectadora de luxe, la medallista olímpica Maialen Chourraut —al centre de la foto.
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Alonsosegueixmolt llunydels
RedBull inoméséscinquè
Vettel s’emporta la ‘pole’ al circuit de Buddh, seguit pel seu companyWebber

El Ferrari de Fernando Alonso, durant la sessió d’ahir.
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AGÈNCIES
❘ BUDDH ❘ El pilot alemany Sebas-
tianVettel (Red Bull), intracta-
ble durant tota la jornada d’ahir,
va acabar firmant la pole al Gran
Premi de l’Índia, que es disputa
avui sobre el Circuit Internaci-
onal de Buddh, després de fir-
mar un temps d’1:25.283, 44 dè-
cimes més ràpid que el seu com-
pany d’equip, l’australià Mark
Webber (Red Bull), segon,men-
tre que l’asturià FernandoAlon-
so (Ferrari) només va poder fir-
mar el cinquè millor temps, que
complica encara més les seues
opcions al títol.

Després d’un monòleg deVet-
tel en els entrenaments, l’ale-
many va rubricar el gran estat
de forma dels Red Bull al mar-
car el millor temps sobre el cir-
cuit indi.Malgrat haver registrat
algun problema en la Q3, el vi-
gent campió del món va aconse-
guir superar tots els rivals. Per
la seua part,Alonso no va poder
entrar en la segona línia de la

graella i es va veure condemnat
a lluitar per recuperar el liderat-
ge del Mundial des de la cinque-
na posició. El de Ferrari es tro-
ba a sis punts de l’alemany en la
general.

Finalment, el barceloní Pedro

Martínez de la Rosa (HRT) va
aconseguir el vint-i-dosè millor
temps després de no classificar-
se per a la Q3 una setmana més.
No obstant, sortirà al davant del
seu company d’equip, l’indi Na-
rain Karthikeyan, i de Charles

Pic (Marussia), tot i que al dar-
rere deTimo Clock (Marussia).

Alonso,molest, va dir que no
competeix contraVettel, sinó
contra el director tècnic de Red
Bull,Adrian Newey, atesa la su-
perioritat del cotxe.

El Llistabuscaavui
contrael Sant Feliu
el primer triomf

HOQUEI

❘LLEIDA ❘El Lleida Llista rep avui
el Sant Feliu (12.00) a l’On-
ze de Setembre, amb l’objec-
tiu d’aconseguir la primera
victòria de la temporada da-
vant d’un rival que també ha
perdut els tres partits que ha
jugat.Tots dos equips mostra-
ran, abans del matx, unes sa-
marretes de suport a David
Busquets, baixa per una afec-
ció cardíaca.

Novaderrota
del Sícoris als
últimsminuts

FUTBOLSALA

❘ MANRESA ❘ El Sícoris Club va
encaixar a la pista del Man-
resa una nova derrota, la cin-
quena, en un partit que es va
tornar a escapar en els últims
sis minuts (7-2). Els lleidatans
es van posar al davant en l’ini-
ci de la segonameitat amb els
gols de Robert i Joan (1-2).
Quan en faltaven sis per al fi-
nal, el Manresa va capgirar el
marcador (3-2), i va donar pas
a la golejada.

El rei fabroma idiu
quecaldriaposar
“xinxetes”aVettel

■ El rei Joan Carles va fer
broma ahir a l’Índia sobre
la possibilitat de “posar
xinxetes” a SebastianVet-
tel per afavorir la victòria
de FernandoAlonso, a qui
va demanar “que es posi”
a treballar. El rei va apro-
fitar una compareixença a
Delhi davant de la prem-
sa espanyola per desitjar
sort a l’asturià, de qui va
dir: “Li han fet cada juga-
da...”.
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