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Ludovic Fabregas 
jugarà al Veszprém 
a partir del 2023

HANDBOL

❘ BARCELONA ❘ El jugador del 
Barça Ludovic Fabregas, 
que va marcar el penal de-
cisiu a la tanda de la final de 
la Champions, se n’anirà al 
Veszprém al final de la tem-
porada que ve –quan acaba 
contracte com a blaugrana–, 
segons va comunicar ahir el 
club hongarès. El jugador de 
Perpinyà jugarà un any més 
de blaugrana tret que amb-
dós clubs acordin avançar 
l’operació a aquest estiu.

Zidane es postula 
per entrenar 
França “algun dia”

FUTBOL

❘ PARÍS ❘ Zinedine Zidane està 
convençut que “algun dia” 
serà seleccionador de Fran-
ça, “el súmmum” de la seua 
ambició, en la qual també hi 
ha espai per a la banqueta 
del París Saint-Germain. En 
una llarga entrevista conce-
dida al maig al diari L’Équipe 
i publicada ahir amb motiu 
del seu 50 aniversari, Zizou 
repassa la seua carrera.

El francès Ogier, 
líder al Ral·li       
Safari de Kènia

AUTOMOBILISME

❘ NAIROBI ❘ Una sortida de pista 
i una punxada del líder del 
Mundial de Ral·lis, el finlan-
dès Kalle Rovanperä (Toyo-
ta), que havia dominat el 
shakedown de dimecres, va 
facilitar la victòria del fran-
cès Sébastien Ogier (Toyota) 
en l’única especial d’ahir al 
Ral·li Safari de Kènia, dispu-
tada sobre 4,84 km amb sor-
tida de cotxes de dos en dos.

La UEFA duplica els 
premis a l’Eurocopa 
femenina 2022

FUTBOL

❘ NYON ❘ La UEFA duplicarà els 
premis en metàl·lic de l’Euro-
copa femenina d’Anglaterra 
2022, el campió de la qual 
podrà obtenir 2.085.000 € si 
guanya tots els partits de la 
fase de grups i compensarà 
per primer cop els clubs per 
alliberar jugadores. Les 16 
seleccions rebran un mínim 
de 600.000 €, el doble que 
el 2017, i per primera vega-
da premiarà la fase de grups 
amb 100.000 € per victòria i 
50.000 per empat.

Impuls al 
Futsal Ponent 
Alcarràs  
amb Aspros
Ajut econòmic de 
Fundació La Caixa

FUTBOL SALA ESPORT INCLUSIU

La jugadora de l’AEM Alexandra Taberner, al centre de la imatge, dona suport al projecte.

REDACCIÓ
❘ ALCARRÀS ❘ El projecte d’esport 
inclusiu del club Futbol Sala Po-
nent Alcarràs i Fundació As-
pros, que es va iniciar el 2017 
amb el naixement d’aquesta en-
titat esportiva, ha rebut de nou 
aquesta temporada un impuls a 
través de la Fundació La Caixa.

Mitjançant la seua oficina de 
CaixaBank a Alcarràs ha con-
cedit una aportació econòmica 
al club destinada al seu projecte 
amb jugadors i jugadores d’As-
pros per a la temporada vigent 
2021-22 i per a la vinent, la 
2022-23.

La iniciativa que du a terme 
el club d’Alcarràs amb la Fun-

dació Aspros des de fa cinc anys 
contribueix a donar suport a un 
gran propòsit social que bene-
ficia persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Anualment, la 
Fundació Aspros i Futsal Po-

nent Alcarràs renoven el con-
veni de col·laboració que man-
tenen des de fa cinc anys, a fi 
de consolidar la secció de futbol 
sala adaptat.

L’activitat es va aturar durant 

dos temporades a causa de la 
Covid. Va ser a meitat d’aques-
ta temporada quan es van re-
prendre els entrenaments amb 
l’objectiu de donar continuïtat 
a aquest projecte inclusiu.

El 4x400 del Lleida UA també serà a l’Estatal amb les germanes Segura, Bruna Luque i Blanca Rius.

Set lleidatans competiran  
a l’Estatal de Nerja
Les germanes Segura, Erta, Porras, Monné, Elena Llobera i Xavier Badia

ATLETISME CAMPIONAT D’ESPANYA A L’AIRE LLIURE

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ El 102è Campionat d’Es-
panya absolut a l’aire lliure es 
disputa des d’avui divendres 
fins diumenge a l’Estadi Enrique 
López Cuenca de Nerja (Màla-
ga), una cita amb tota l’esplen-
dor dels millors atletes estatals 
en pugna molts, a més, per gua-
nyar-se una plaça en l’imminent 
Mundial i a l’Europeu. Set at-
letes lleidatans competiran en 
aquesta cita, a més d’altres no 
nascuts a Lleida que pertanyen 
a l’Aldahra Lleida Unió Atlètica.

En aquest septet de lleidatans 
cal destacar la figura emergent 
de Berta Segura, la nova sen-
sació de l’atletisme de Lleida 
que entrena Iván Espílez, que 
parteix amb la millor marca de 
l’any de totes les participants en 
la prova dels 400 metres. L’atle-
ta de l’Aldahra Lleida UA, que 
va complir recentment 19 anys, 
acredita un registre de 52”72 
(rècord d’Espanya sub-20) acon-
seguit a Huelva el 25 de maig 
passat. Aspira clarament a me-
dalla. En aquesta prova també 
competirà la seua germana Mar, 
que té una marca de 55”58.

Una altra gran carta lleidata-
na és la del velocista de Tàrrega 
Arnau Monné. El doble meda-
llista de l’Europeu sub-23 par-
teix amb la tercera millor marca 
de l’any en els 100 metres amb 
10”40. L’atleta de 21 anys del 
FC Barcelona, que s’entrena a 

Mollerussa amb Fran Carrillo, 
té serioses opcions de podi. 
També deixeble de Carrillo és 
Xavier Badia, del Xafatolls, que 
té una marca de 13’52”63 en 
5.000 metres.

Bernat Erta és el més consa-
grat dels set, malgrat els seus 21 
anys. L’atleta del New Balance 
Team parteix amb la cinquena 
millor marca de l’any en els 400 

metres llisos amb 46”21, que 
va aconseguir a Grosseto (Ità-
lia) el 22 de maig. Entrenat pel 
seu pare Quim, és clar aspirant 
a qualsevol de les medalles en 
una de les proves que compta 
actualment amb més nivell.

Un altre gran valor de l’atle-
tisme lleidatà, Aleix Porras, del 
FC Barcelona, estarà en els 400 
tanques amb la quarta millor 

marca estatal de l’any, 50”52. 
El d’Alpicat, entrenat pel seu 
pare Salva, va la recerca també 
de podi.

Finalment, l’atleta del Palau 
d’Anglesola Elena Llobera, de 
29 anys, competirà en llarga-
da amb una marca de 6,17 me-
tres. La saltadora del Club Ria 
de Ferrol la va obtenir a Castelló 
el 14 de maig passat.


