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El Lleida Patinatge Artístic omple l’Onze de Setembre en la seua presentació

� LLEIDA � El Lleida PatinatgeArtístic es va presentar diumenge passat en un Onze de Setembre ple
de públic.A la gala de presentació hi van assistir els 150 patinadors del club de recent creació,
així com de l’AMPA Alpicat,Torrent de Cinca,Tremp i el Pont de Suert.

AMADO FORROLLA

Espanya convoca tres esquiadors del CEVA
per a la prova internacional Borrufa
� LLEIDA �Ana Esteve, Iker Gasta-
minza i Álvaro Iglesias, tots de
l’equip de competició del CE-
VA aranès, han estat convocats
per la Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern per pren-
dre part, del 27 al 29 de gener,
a la prova internacional Borru-
fa, de categoria infantil, que es

disputarà a l’estació andorra-
na d’Ordino. Al Nacional In-
fantil II de Sierra Nevada, Gas-
taminza va aconseguir la ter-
cera plaça en l’eslàlom gegant.
Álvaro Iglesias (a la foto) va
guanyar l’eslàlom especial des-
prés de vèncer en la segona
mànega.

Godall vol ser Laporta
Defensa les virtuts de l’actual projecte en la presentació de la seua
precandidatura mentre deixa a Sala i Martín les crítiques a Rosell

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

AGÈNCIES
� BARCELONA �Alfons Godall, actual
vicepresident, va presentar ahir
la seua precandidatura oficial a
les eleccions del Barça acompa-
nyat en tot moment per Lapor-
ta. Juntament amb el president
van assistir a l’acte els directius
RafaelYuste, Josep Cubells i Sa-
la i Martín i Godall va destacar
els valors positius de l’era La-
porta, apostant per l’experièn-
cia.Amb el lema +Barça i el co-
lor groc que ja va usar Laporta
el 2003, el candidat, que no tan-
ca portes a una unió amb Jaume
Ferrer, va dir que fa el pas “des
del convenciment que s’ha vis-
cut la millor etapa”. “Serà difí-
cil mantindre el ritme, Joan. Ens
deixes un gran llegat però tam-
bé deures per igualar-te”, va
afegir dirigint-se al president.
“Espero que el millor Barça de
Guardiola sigui capaç de gua-
nyar més”, va afegir.

Laporta, després de la presen-
tació va dir: “És la persona idò-
nia per millorar el que s’ha
aconseguit. És la candidatura
que millor pot servir als interes-
sos del Barça. Sóc president grà-
cies a Alfons Godall.”

Per la seua part, Sala i Martín
va actuar de teloner de Godall i
va aprofitar per carregar contra
Sandro Rosell. Va destacar la
confiança en Rijkaard “mentre
algun vicepresident apostava
per la seua destitució” i la va-
lentia de Laporta al fitxar Eto’o
mentre d’altres “tenien por que
s’enfadessin a Madrid” i al do-
nar l’alternativa a Guardiola da-
vant del “model samba”.

Joan Laporta abraça Alfons Godall davant del lleidatà Josep Ignasi Macià, assegut a l’esquerra de la imatge.

GABRIEL MASSANA

Els germans
Màrquez, junts
a Montmeló

MOTOCICLISME

� LLEIDA � Marc i Àlex Màrquez
coincidiran del 17 al 19 de
febrer al Circuit de Catalunya
en una sessió privada d’en-
trenaments amb vista a la
pròxima temporada. Per a
Marc, que afrontarà la seua
tercera campanya al Mundial
de velocitat, serà la segona
presa de contacte amb la no-
va moto, la Derbi, i també
amb el seu nou equip, el Te-
am Ajo.

El petit de la nissaga s’es-
trenarà amb la seua nova for-
mació, Monlau Competición,
amb què farà el salt aquest
any al Campionat d’Espanya
de l’especialitat, l’avantsala al
Mundial.

Catalunya
també ‘juga’
a l’Europeu

HANDBOL

� INNSBRUCK � Catalunya està re-
presentada a l’Europeu
d’handbol que es disputa a
Àustria gràcies a un anunci al
web oficial del torneig d’un
dels patrocinadors del campi-
onat,Austrian Airlines. L’ae-
rolínia ha il·lustrat el seu es-
lògan Així és com volen els
campions amb la imatge d’un
jugador que realitza un llan-
çament en suspensió. L’es-
portista és Pau Pérez durant
un partit de la selecció cata-
lana de fa tres anys a Vigo.
Segons sembla, la foto va ser
escollida a l’atzar per l’agèn-
cia publicitària. D’altra ban-
da, Espanya se la juga avui
davant d’Alemanya.

APUNTS

Soriano:“Participaré en
les pròximes eleccions”

� Ferran Soriano, exvicepresident
del Barça i actual president de Spa-
nair, va reconèixer ahir que partici-
parà en les eleccions a la presidèn-
cia.“Quan es fixi el període electo-
ral explicaré què penso i donaré la
meua opinió”, va dir Soriano.

Rosell, a Ponts amb les
penyes el 5 de febrer

� Sandro Rosell té previst exposar
el seu projecte a les penyes lleida-
tanes de la zona Nord el 5 de fe-
brer a Ponts. Durant l’acte presen-
tarà els membres del seu equip Jo-
sep Maria Bartomeu, Pau Vilanova
i Jordi Cardoner.

Busquets s’entrena i
Xavi compleix 30 anys

� Sergio Busquets va ser la princi-
pal novetat en la sessió d’ahir, en
què els jugadors van felicitar Xavi
pel seu 30 aniversari. Per la seua
part, Touré s’incorporarà dijous
després de l’eliminació de Costa
d’Ivori de la Copa d’Àfrica.


