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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B

UnpuntaperalLleidaambla
fitxadeBallesterosiCanario
El club ja ha desestimat fitxatges perquè s’obliga a complir el “dèficit zero”

El CEN Balaguer participa
al Català infantil
❘ BALAGUER ❘ El CEN Balaguer
participarà amb sis nadadors
al Campionat de Catalunya
de Natació Infantil, que es disputa el cap de setmana a Olot.
Per la seua part, el CN Lleida competeix amb 8 al Campionat d’Espanya Màster de
Castelló.

AMADO FORROLLA

JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘ El Lleida Esportiu intentarà fins a l’últim dia en què
es manté obert el mercat d’hivern, el 31, reforçar la plantilla
amb un davanter centre, com
ha reclamat el tècnic, Emili Vicente. Per fer-ho compta amb
un romanent, el que s’estalvia
de la fitxa de Javi Ballesteros,
que ha marxat al Leganés, i de
Canario, amb qui negocia la seua rescissió, en un cas similar al
d’Azparren. Les seues estan entre les fitxes més elevades de la
plantilla i, al·legant que el rendiment no ha sigut l’esperat, vol
rescindir-los el contracte i, amb
aquests diners, incorporar un
davanter centre i, si és possible,
un centrecampista organitzador.
El que també té clar el Lleida és que no farà cap operació
si econòmicament no és viable.
Si la prioritat esportiva de la
temporada és aconseguir com
més aviat millor la permanència i anar formant jugadors joves per al futur, en l’aspecte
econòmic no hi ha cap altre objectiu per aconseguir el “dèficit zero”. El Lleida està sent
molt escrupolós en la despesa, que ha reduït en un 35 per
cent respecte a la temporada
anterior, i no gastarà més del
que pugui.
De fet, ja ha renunciat a alguna incorporació perquè la pe-

Mediació del Govern
entre les ràdios i la LFP
❘ MADRID ❘ La vicepresidenta del
Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va anunciar la seua
disposició a prendre mesures
legals per resoldre el conflicte que enfronta les emissores
de ràdio amb els clubs de futbol per la retransmissió dels
partits i s’ha ofert a mediar
entre les parts.

Catalunya, seu 33 anys
després de l’Estatal
❘ BARCELONA ❘ La pista coberta
d’Atletisme de Catalunya,
ubicada a Sabadell, acollirà
el 25 i 26 de febrer les proves
del 48è Campionat d’Espanya Absolut d’Atletisme en
Pista Coberta, fet que suposa que torni a Catalunya 33
anys després.
Jesús Imaz s’escapa dels seus marcadors en una acció del partit de diumenge contra el València Mestalla.

tició econòmica dels futbolistes estava per sobre del que es
pot permetre l’entitat. Hi ha
molts jugadors al mercat i, en
tot cas, el Lleida esperarà, si
convé, fins a última hora, quan
la imminència del tancament
del mercat fa que molts jugadors baixin les seues pretensions.
Passa el mateix amb la sorti-

da de Canario i Azparren, encara que la situació del basc ha
canviat en les últimes setmanes
en què ha passat de suplent a
titular, coincidint amb la millor
ratxa d’imbatibilitat del Lleida,
que fa 430 minuts que no rep
cap gol. Si no s’arriba a un acord
satisfactori per a totes les parts,
tampoc hi haurà sortides.
El Lleida, per tant, estudia

HANDBOL CAMPIONAT D’EUROPA

❘ VALÈNCIA ❘ Alberto Fabra, president de la Generalitat valenciana, va dir ahir que complirà el contracte amb la F1,
ja que, en cas d’incompliment,
hauran de pagar el cànon de
dos anys com a penalització.
La Generalitat està a l’espera de saber si Ecclestone els
rebaixa la quantitat a pagar.
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Espanya bat
Islàndia i
jugarà per
les medalles
31
26

tots els escenaris possibles. Una
o dos incorporacions, que comportarien una o dos sortides
més (ja se n’ha anat Ballesteros
i Genís Serra serà cedit), o al
contrari, que ja no hi hagi cap
moviment més i acabar la temporada amb l’actual plantilla.
En qualsevol cas, la solució serà imminent, com també ha demanat Emili.

València complirà el
contracte amb la F1

ESPANYA
ISLÀNDIA

ESPANYA: Hombrados; Víctor Tomás (4), Maqueda (2), Romero (4), Alberto Entrerríos (3),
Juanín García (2), Aginagalde (5) —inicial—
Sierra (ps), Roberto García (2p), Gurbindo (3),
Raúl Entrerríos, Sarmiento (2), Cañellas (2, 1p),
Ugalde (2), Guardiola i Morros.
ISLÀNDIA: Gustavssonn; Olafsson (2p),
Hallgrimsson (3), Svavarsson (1), Jakobsson,
Atlason (3), Sigurdsson (6) —equip inicial—
Edvarsson (ps), Kristjansson (3), Palmarsson (3),
Ingimundarson, Gudmundsson (1), Petersson,
Gunnarsson, Karason (4) i Ragnarsson.
Parcials: 2-0, 6-2, 9-3, 11-6, 14-11, 17-13 (descans) 20-15, 22-18, 24-19, 28-20, 29-24 i 31-26
(final).
Àrbitres: Nikolov i Nachevski (MKD). Van excloure per dos minuts Gurbindo i Maqueda, per
Espanya, i Hallgrimsson i Palmarsson, per Islàndia.

❘ NOVI SAD ❘ La selecció espanyola

Un grup d’esquiadors de l’AE Pallars, a Port-Ainé.

Els jugadors espanyols celebren a la pista la classificació.

d’handbol tornarà a lluitar, un
any després de penjar-se el bronze al Mundial de Suècia, per les
medalles, ara a l’Europeu de Sèrbia després de classificar-se ahir
per a les semifinals a l’imposarse per 31-26 a Islàndia.
El conjunt que dirigeix Valero Ribera va tornar a basar el triomf en una excel·lent defensa i

un precís atac, de manera que
no va tardar a distanciar-se en
el marcador (10-3), avantatge
que va rendibilitzar fins al final.
Per la seua part, França, vigent campiona olímpica, mundial i continental, va quedar fora de les semifinals al caure per
22-29 davant de Croàcia, també classificada.

L’Associació Esportiva Pallars
reuneix els seus 170 associats
❘ PORT-AINÉ ❘ Els 170 socis de l’Associació Esportiva Pallars es
van reunir recentment a les pistes de Port-Ainé, on l’entitat
organitza, des de fa tres temporades, diferents cursets d’esquí.
El club, que promociona a
través de les seues diverses ac-

tivitats els esports d’aventura
que es practiquen a la comarca, ofereix als seus associats
tres cursos de diferent nivell:
el de competició, per a un grup
de 13 esquiadors; el de tecnificació, amb 29 més, i cursets
setmanals de diumenge per als
130 socis restants.

