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Jugadors d’ACELL, entre ells els del Salvador Seguí, amb els veterans del Barça.

L’equip de bàsquet del Salvador Seguí, amb el Barcelona
❘ LLEIDA ❘ L’equip de bàsquet
del centre Salvador Seguí
de Lleida és un dels tres
que participen en el pro-
grama One Team, junta-

ment amb el Barcelona, en
una iniciativa a través de
la qual els equips del Top
16 desenvolupen un pro-
grama amb grups en risc

d’exclusió social. Els llei-
datans van participar di-
marts en una activitat amb
els veterans i, a l’abril, ho
faran amb el primer equip.

❘ JEREZ ❘ El lleidatà Àlex
Màrquez va millorar el
desè millor temps de la
jornada inicial i ahir, en
la segona sessió d’en-
trenaments al circuit de
Jerez, va aconseguir el
setè millor temps de la
jornada. Àlex disputa-
rà la seua segona tem-
porada completa en
Moto3.

ÀlexMàrquez,
setè a Jerez

❘ LLEIDA ❘ El pla de Beret
acollirà, els pròxims di-
es 22 i 23 de març, el
Campionat d’Espanya
de múixing.

La Federació Espa-
nyola d’Esports d’Hi-
vern n’ha nomenat el
lleidatà Xavier Regala-
do màxim responsable
tècnic.

Campionat de
múixing aBeret

Sort reparael campde
regatesper10.000euros
El canal va quedar danyat per les riuades del passat mes de juny

PIRAGÜISME OBRES

Una màquina excavadora resitua les pedres que van ser arrossegades per les riuades.

ACN

ACN
❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort ha
iniciat aquesta setmana les
obres de reparació del camp de
regates de l’Aigüerola, que va
quedar danyat per les riuades
del passat mes de juny. Les
obres han de reconstruir els es-
pigons que hi ha al riu i que ge-
neren els corrents i els onatges
necessaris per a la disputa de
competicions d’alt nivell de pi-
ragüisme.

Amb una retroexcavadora es
tornen a col·locar les pedres de

manera estratègica per generar
aquests moviments de l’aigua.
Les riuades de l’estiu passat van
envair els espigons amb grava
i la força de l’aigua va moure
les pedres de lloc. Les obres,
que duraran uns deu dies, su-
posen una inversió d’uns
10.000 euros.

El tram afectat és d’uns 800
metres del riu Noguera Palla-
resa al seu pas per Sort. El camp
de regates va quedar danyat
amb les riuades el passat mes
de juny però el consistori no va

tenir temps material d’arreglar-
lo a causa del desglaç i del ca-
bal del riu, que va impossibi-
litar que les màquines entres-
sin en el curs.Aquesta actuació
s’ha pogut fer ara i permetrà
organitzar amb garanties les
competicions que hi ha progra-
mades, en concret la Copa del
Món de freestyle i dos Copes
d’Espanya, una d’estil lliure i
un altra d’eslàlom.

El canal de Ponts, que tam-
bé va quedar afectat, espera ser
reparat.

Félix González.

“Nodeixaremde
pagarelsautobusos
perpagara laFEB”

BÀSQUET LEB OR

X.P.
❘ LLEIDA ❘ La possibilitat que es-
tudia la Federació Espanyo-
la de Bàsquet (FEB) d’exclou-
re del play-off d’ascens tots
els equips morosos, que va
avançar ahir SEGRE, no fa-
rà canviar, de moment, la fi-
losofia que té el Força Llei-
da aquesta temporada quant
als pagaments.

El president, Félix Gonzá-
lez, va dir ahir a aquest dia-
ri que “no entén” la postura
que podria adoptar la FEB al
final de la fase regular i va as-
segurar que “no canviarem
la nostra filosofia i pagarem
en funció de les nostres prio-
ritats. No deixarem de pagar
els autobusos o als nostres ju-
gadors per pagar a la Federa-
ció, sobretot perquè sap que
serà la primera a cobrar si
executa l’aval”.

“La FEB és la casa nostra,
nosaltres som un dels seus so-
cis i el que hauria de fer és
recolzar els clubs perquè té
garanties que cobrarà a final
de temporada”, va apuntar
González.

En el cas que la Federació
decidís excloure els clubs que
no saldin part dels seus deu-
tes abans d’acabar la fase re-
gular, el president del Força
Lleida va indicar que “llavors
estudiaríem les mesures a
adoptar, encara que no hi ha
res escrit en la normativa que
impliqui aquesta sanció”.

Malgrat això, la FEB sí que
té la potestat d’executar en
el moment que cregui con-
venient l’aval que cada club
té dipositat a la federació i si
l’afectat no el restitueix en
un termini de 15 dies pot ser
expulsat de la competició.

La notícia de la possible
exclusió també va arribar a
la plantilla lleidatana.

Un dels seus pesos pe-
sants,Alfons Alzamora, va
comentar que “l’equip ha de
fer la seua part i tenir tota la
confiança que la directiva pu-
gui arreglar aquests proble-
mes amb la federació”.

El Força Lleida,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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