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Abril Rodrigo, de l’AEM, amb Espanya sub-17

! MADRID ! La jugadora de l’AEM Abril Rodrigo ha estat con-
vocada per la selecció espanyola sub-17 per competir en la 
primera ronda de l’Europeu de la categoria, fins al 28 d’aquest 
mes. Abril es concentrarà dilluns a l’Alfàs del Pi.

Alcaraz pot tornar avui amb Espanya a la Davis

! VALÈNCIA ! Espanya busca avui (16.00 h) segellar el bitllet per 
als encreuaments de final de Copa Davis, amb la segona vic-
tòria al seu grup sobre el Canadà, rival de potencial contra el 
qual ja podrà comptar, tret de sorpresa, amb Carlos Alcaraz.

LaLiga portarà a judici els insults racistes a Williams

! CORNELLÀ ! Els suposats insults racistes que va rebre Iñaki 
Williams el 25 de gener del 2020 durant un Espanyol-Athle-
tic arribaran a judici a instàncies de LaLiga, que va ser part 
acusadora. Un jutjat de Cornellà ja ha traslladat a la Fiscalia 
les diligències i actuacions prèvies, per sol·licitar l’obertura 
de judici oral contra els autors dels insults.

Aspros promociona la Cursa Nosaltres També Podem!

! LLEIDA ! Usuaris de la Fundació Aspros estaran demà, de les 
17.00 a les 20.00, a la plaça Sant Joan de Lleida, per fer ins-
cripcions i promocionar la Cursa Nosaltres També Podem! 
que es farà el dia 17 d’aquest mes.

FORÇA LLEIDA

CaixaBank renova el patrocini amb el Força Lleida " El Força 
Lleida i CaixaBank han renovat el seu acord, pel qual és pàrtner 
oficial i soci financer del club, donant continuïtat a un vincle que 
va començar farà onze temporades. Van firmar l’acord Albert 
Aliaga i el director d’Institucions de CaixaBank, Joaquim Macià.

Una jugada del partit que van disputar ahir UCAM Múrcia i Baskonia a les Borges.

ALBERT GONZÁLEZ

BÀSQUET PRETEMPORADA

Múrcia i Baskonia 
donen espectacle 
ACB a les Borges
ALBERT GONZÁLEZ
! LES BORGES BLANQUES ! L’UCAM 
Múrcia es va emportar ahir 
l’amistós de la Lliga Endesa 
contra el Cazoo Baskonia (88-
69), que es va celebrar a les Bor-
ges Blanques davant de més de 
300 espectadors. L’equip murcià 
va sentenciar a base de triples 
l’equip de Vitòria, ja que van 
anotar els dotze que van inten-
tar, destacant McFadden amb 6.

Membres de l’organització, el 
Club Bàsquet Borges Blanques, 
celebraven que es poguessin 
reprendre una altra vegada els 
partits amistosos de l’ACB a la 
capital de les Garrigues, tot un 
clàssic, al cap de dos anys d’atu-

rada per la pandèmia. El club, 
que enguany celebra el 80 ani-
versari, ha organitzat per sisena 
vegada aquest tipus de partits 
que pretenen, segons el seu vi-
cepresident Jordi Lorca, “dina-
mitzar aquest esport a la ciutat 
i premiar els nostres aficionats 
amb un bon bàsquet”. L’esdeve-
niment, que va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa Núria 
Palau per entregar el trofeu als 
murcians, va comptar també 
amb un sorteig de samarretes 
firmades. Al final, els seguidors 
es van poder fotografiar amb 
els jugadors, que es van man-
tenir en tot moment partícips 
d’aquesta festa esportiva.

Venç l’Ucam 88-69 davant de 300 espectadors


