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Seròs acull avui la tercera edició del 
Torneig Escola de Futbol de Ponent

FUTBOL ESPORTS DE BASE

Equip femení de futbol sala de l’EF de Ponent.

❘ LLEIDA ❘ L’Escola de Futbol de Po-
nent organitza avui a les seues 
instal·lacions de Seròs la tercera 
edició del seu torneig, que reu-
neix sis equips en la categoria 
alevina i uns altres sis en la ben-
jamina. En la categoria alevina 
prenen part l’Escola La Nogue-
ra, Bordeta, Balàfia i Gardeny, 
a banda de dos equips del club 
organitzador. 

Quant a la categoria benjami-
na, hi competeixen Baix Segrià, 
Bordeta, AEM, Balàfia, Escola 

La Noguera i EF Ponent. En els 
dos tornejos la competició co-
mença les 9.30 i les finals seran 
a les 13.00.

D’altra banda, el passat cap 
de setmana el club va celebrar 
la festa de final de temporada. 
Un dels actes va ser l’homenatge 
a l’extècnic de l’Escola Francesc 
Peralta, que aquesta temporada 
va rebre un cop al cap durant un 
partit amb el Mequinensa, que 
el va tenir ingressat durant un 
temps en un centre hospitalari 

de Saragossa. Francesc va rebre 
un obsequi dels responsables 
de l’EF Ponent. També es pre-
mi als dos equips campions del 
club, l’Aleví A i el Femení de 
Futbol Sala.

El futbol de base també té una 
cita aquest cap de setmana amb 
el VIII Torneig Rialp-Pallars So-
birà, en les categories infantil, 
aleví, juvenil, prebenjamí i ben-
jamí, que es disputa entre avui 
i demà en aquesta localitat del 
Pallars.

EFPONENT

El Madrid iguala la final 
al superar el Baskonia
❘ MADRID  ❘  El Reial Madrid 
es va imposar ahir 98-91 al 
Baskonia, en el segon partit 
del play-off final de la Lli-
ga ACB disputat al WiZink 
Center, per posar l’1-1 abans 
que la sèrie viatgi a Vitòria 
per al tercer punt, que es dis-
putarà demà.

El Lleida UA masculí es 
juga la permanència
❘ LLEIDA ❘ L’equip d’atletisme 
masculí del Lleida UA es ju-
ga avui a Madrid la perma-
nència a la Primera divisió, 
mentre que l’equip femení 
competirà demà a Vallado-
lid, en el seu cas per l’ascens 
a aquesta mateixa categoria.

El Toyota d’Alonso             
fa la ‘pole’ a Le Mans
❘ LE MANS ❘ Per segona carrera 
consecutiva el Toyota TS050 
Hybrid, en el qual estan 
alineats l’asturià Fernando 
Alonso, el japonès Kazuki 
Nakajima i el suís Sébastien 
Buemi, es va emportar la po-
le, aquesta vegada per partir 
primer a la sortida llançada 
de les 24 Hores de Le Mans, 
que s’inicien avui a les 15.00 
per finalitzar demà.

Osasuna nega que donés 
entrades a Indar Gorri
❘ PAMPLONA ❘ Osasuna, davant 
de la proposta de sanció de 
50.000 euros per part de la 
Comissió Antiviolència per 
facilitar entrades al grup In-
dar Gorri a Valladolid, va ne-
gar ahir les acusacions i va 
recordar que va sortejar les 
localitats disponibles davant 
de notari.

Cara i creu per a Balàfia   
i CECELL a l’Estatal
❘ LLEIDA ❘ El Balàfia va guanyar 
3-0 el San Roque i jugarà pels 
llocs 17 al 20 a l’Estatal Ca-
det de voleibol, mentre que 
les noies del CECELL van 
perdre els seus dos partits i 
ho faran del 13 al 16.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ahir a la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu.

CYNTHIA SANS

E.M.M./C.S.
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president de 
la Generalitat, Quim Torra, va 
reiterar ahir a la Seu d’Urgell 
el suport institucional a una 
candidatura als Jocs Olímpics 
d’Hivern que, sota la denomi-
nació Pirineus-Barcelona, pugui 
optar a acollir els Jocs del 2026 
o el 2030. 

Durant la seua intervenció a 
la Trobada Empresarial al Pi-
rineu, Torra va incloure la can-
didatura olímpica com un dels 
objectius de la Generalitat. Va 
afirmar que és una iniciativa 
que pot posar al món “el terri-
tori pirinenc i tot un nou país”, 
destacant el capital natural, ar-

quitectònic, patrimonial i cultu-
ral de la zona. “Cal aprofitar-ho 
des del sector del turisme i els 
serveis”, apostant també per la 
sostenibilitat del projecte.

L’alcalde de la Seu, Albert 
Batalla, considera que a la can-
didatura l’afavoreix el canvi 
de criteris que hi ha hagut en 
el Comitè Olímpic Internacio-

nal. “Fins ara, les candidatures 
que es presentaven al Comitè 
Olímpic Internacional (COI) 
necessàriament les havia de 
presentar una ciutat amb el su-
port del Comitè Olímpic estatal. 
Ara, amb el nou criteri, pot ser 
la Generalitat qui presenti una 
candidatura Pirineu-Barcelo-
na, liderant el projecte de tot 
el Pirineu, amb la implicació 
de l’ajuntament de Barcelona, 
però amb el protagonisme de la 
Generalitat i de tot el territori. 
Això ens obre la possibilitat de 
treballar una candidatura trans-
versal i potent, on tots se sentin 
còmodes”, va valorar l’alcalde 
de la Seu.

Batalla va afegir que “enca-
ra és aviat” per saber el paper 
que pot jugar la Seu d’Urgell, o 
altres localitats del Pirineu, en 
aquesta candidatura, malgrat 
que va destacar l’experiència 
olímpica de la ciutat com a sub-
seu de Barcelona’92 i que “no 
és tan rellevant el paper de la 
Seu com que tots puguem tenir 
un paper i contribuir a una cosa 
molt important, situar el Pirineu 
al món”, atès que considera que 
uns Jocs al Pirineu beneficiarien 
tot el territori. “El procés està 
en una fase molt inicial, però 
sí que és important que el COI 
hagi virat cap a un criteri més 
flexible.”

OLIMPISME JOCS D’HIVERN

OPTARÀ AL 2026 O EL 2030

La idea sobre la qual es 

treballa ara és la de 

presentar candidatura als 

Jocs del 2026 o el 2030

Torra recolza a la Seu d’Urgell 
la candidatura del Pirineu
Impuls des de la Generalitat per donar suport als Jocs Olímpics d’Hivern

LES FRASES

«Una candidatura 
olímpica ha 
d’aprofitar-se des del 
sector del turisme 
i dels serveis»

QUIM TORRA  

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

«Amb els nous   
criteris del COI, la 
Generalitat pot 
presentar una 
candidatura liderant 
el projecte de 
tot el Pirineu»

«És important 
que tots puguem 
contribuir a posar 
el Pirineu al món»

ALBERT BATALLA  

ALCALDE DE LA SEU D’URGELL


