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LA JORNADA DEL CAP DE SETMANA
Futbol
AMISTÓS

Bòsnia - Espanya
DEMÀ, 18.00, TELECINCO

SEGONA DIVISIÓ
Almeria-Mirandés ...............DEMÀ, 20.00
Leganés-Llagostera ...........DEMÀ, 20.00
Saragossa-Oviedo ...............DEMÀ, 20.00
Osasuna-Osca ........................DEMÀ, 20.00
Lugo-Nàstic .............................DEMÀ, 20.00
Alabès-Numància ...............DEMÀ, 20.00
Albacete-Bilbao Ath. ........DEMÀ, 20.00
Tenerife-Ponferradina.....DEMÀ., 20.00
Girona-Alcorcón ...................DEMÀ, 20.00
Elx-Valladolid ..........................DEMÀ, 20.00
Mallorca-Còrdova ...............DEMÀ, 20.00

SEGONA DIVISIÓ B
Barakaldo - LLEIDA
DEMÀ, 20.00, ESPORT3

PRIMERA CATALANA
Torredembarra - BALAGUER

DEMÀ, 12.00

LLEIDA B - Terrassa 1906
DEMÀ, 12.00, MAGRANERS

SEGONA CATALANA
Cervera-Borges ...............................DIJOUS
Magraners-Linyola ............... AVUI, 17.00
Alpicat-Bellpuig....................DEMÀ, 17.30
Solsona-Tàrrega ...................DEMÀ, 18.00
Organyà-EFAC ........................DEMÀ, 18.00
Guissona-Artesa S. .............DEMÀ, 18.00
L’Albi-Balàfia ............................DEMÀ, 18.00
Alcoletge-Torrefarrera. ...DEMÀ., 18.00
Mollerussa-Agramunt .....DEMÀ., 18.00

TERCERA CATALANA XIII
Soses-Juneda ........................... AVUI, 17.00
Aitona-Vva. Aguda ............... AVUI, 17.30
Puigvertenc-Rosselló .......DEMÀ, 17.00
Sudanell-Gimenells ...........DEMÀ, 17.00
Alfarràs-Pardinyes ...............DEMÀ, 18.00
Térmens-Albesa ....................DEMÀ, 18.00
Alguaire-Alcarràs B ............DEMÀ, 18.00
Palau-AEM ................................DEMÀ, 19.00

TERCERA CATALANA XIV
Vallfogona-Cervera B ..................... AHIR
Solsona B-Pobla ...................DEMÀ, 16.00
Oliana-Angulària .................DEMÀ, 18.00
Ivars d’U.-Guissona B ........DEMÀ, 18.00
Torà-Castellserà ....................DEMÀ, 18.00

Tremp-Arbeca ........................DEMÀ, 18.00
EF Tàrrega-Rialp ...................DEMÀ, 18.00
Verdú-Bellcairenc ................DEMÀ, 18.00
Ponts-Alcarràs ........................DEMÀ, 18.00

COPA CATALUNYA
Esparreguera - BUTSÈNIT

AVUI, 17.30

COPA ATLAS ENERGIA
Avui, a partir de les 9.00, a les 
instal·lacions de l’Atlètic Segre i 
l’AEM.

TORNEIG ARTESA DE SEGRE
Durant el cap de setmana.

Bàsquet
LLIGA ACB

G. Canària-Laboral K. ........DEMÀ, 13.30
Unicaja-València ..................DEMÀ, 17.30
Fuenlab.-Barcelona ............DEMÀ, 19.30
Múrcia-Reial Madrid..........DEMÀ, 20.30

CAMPIONAT ESTATAL CADET
Avui, al PMI Govern d’Andorra.

Hoquei patins
OK LLIGA

Igualada - ICG LLEIDA
AVUI, 18.30

Futbol sala
TERCERA DIVISIÓ

LINYOLA - Sang Culé
AVUI, 18.00, MUNICIPAL

Rubí - LO CARAGOL
AVUI, 18.00

Escacs
TORNEIG INTERNACIONAL

Demà, a les 16.00, al Centre 
Penitenciari Ponent.

Atletisme
CURSA DE LA CIRERA

Demà, a les 9.30, a Corbins.

Motociclisme
TROFEU CATALÀ RESISTÈNCIA

Demà, a les 13.00, a Alcarràs.

REDACCIÓ
! LLEIDA ! La segona edició de 
la Copa Atlas Energia, orga-
nitzada per l’empresa Atlas 
Energia en col·laboració amb 
el Grup SEGRE, reuneix avui 
a les instal·lacions de l’Atlètic 
Segre i l’AEM les millors pro-
meses del futbol internacio-
nal en les categories alevina 
i benjamina. 

En la primera participaran 
24 equips, que disputaran la 
fase de classificació al Reca-
sens, mentre que la fase fi-
nal serà al Ramon Farrús, on 
es disputarà íntegrament el 
torneig benjamí, que compta 
amb 16 conjunts. 

En a lev ins destaca la 
presència d’equips com ara 

València, Vila-real, Mallorca, 
Espanyol, Saragossa, Sevi-
lla i l’escola francesa Fabien 
Barthez, mentre que els re-
presentants lleidatans seran 
AEM, Lleida Esportiu, Bala-
guer i Atlètic Segre. D’altra 
banda, en categoria benja-
mina, participen Barcelona, 
València, Vila-real, l’escola 
Fabien Barthez i Cornellà, 
així com AEM, Balàfia, Ba-
laguer i Atlètic Segre.

La competició, en la fase 
prèvia, començarà a les 9.00 
a totes dos instal·lacions i els 
quarts de final alevins es dis-
putaran a partir de les 17.00 i 
els de categoria benjamina, a 
partir de les 16.00 al Ramon 
Farrús.

La Copa Atlas Energia 
reuneix avui a Lleida  
les millors promeses

FUTBOL BASE

Torneig internacional   
d’escacs a Ponent
! LLEIDA ! El Centre Penitenciari 
Ponent acollirà demà, a partir 
de les 16.00, la segona edició 
del seu torneig internacional 
d’escacs, que es disputarà sota 
la modalitat de 10 minuts per 
jugador i que comptarà amb la 
presència de Josep Oms.

Curs de coordinador   
d’equips de futbol sala
! LLEIDA ! Dilluns finalitza el ter-
mini d’inscripció per al curs de 
coordinador d’equips de futbol 
sala, organitzat per la delegació 
a Lleida de la FCF. El curs co-
mençarà el 3 de juny i compta 
amb 14 hores lectives.

Derrota de l’Associació  
a l’Estatal infantil
! ELDA ! L’equip infantil de l’Asso-
ciació Lleidatana va obrir ahir la 
seua participació al Campionat 
d’Espanya de la categoria amb 
una derrota contra el Cajamar 
Almeria (23-32). Les lleidatanes 
s’enfrontaran avui, a les 16.30, 
a l’Associació Abaranera.

Arnau Farré afronta el  
GP d’Alemanya de trial
! GEFREES ! El lleidatà Arnau Farré 
afronta aquest cap de setmana 
la tercera prova puntuable per al 
Mundial de trial, que es disputa 
a la localitat alemanya de Ge-
frees. Farré ocupa actualment 
la tercera posició.

Els Warriors eviten caure 
eliminats a l’Oest
! OAKLAND ! Stephen Curry va 
aportar 31 punts a la victòria 
dels Warriors (120-111) davant 
dels Thunder en el cinquè partit 
de les finals de la Conferència 
Oest de l’NBA (3-2).

Pistes de pàdel a la plaça Sant Joan per a un torneig

! LLEIDA ! Els operaris van començar a muntar ahir les pistes 
de pàdel a la plaça Sant Joan per al torneig que es disputarà 
el cap de setmana del 4 i 5 de juny i que reunirà un centenar 
dels millors especialistes amateur d’àmbit estatal.

El Pràctiques 1, campió de la Copa Segrià de vòlei
! LLEIDA ! Els equips benjamí i aleví mixt de l’escola Pràctiques 
1 es van proclamar el passat cap de setmana campions de la 
Copa Segrià de voleibol, que es va disputar al pavelló dels 
Magraners, i van revalidar així tots dos títols. En categoria 
alevina femenina, el campió va ser el CECELL.

LLEONARD DELSHAMS

Albert Folguera.

L’ICG Lleida busca la 
permanència a l’OK Lliga
Pot segellar-la avui a la pista de l’Igualada, que s’hi juga el pas a la 
Copa CERS || El Maçanet, en zona de descens, s’enfronta al Vic

HOQUEI PATINS OK LLIGA

REDACCIÓ
! LLEIDA ! L’ICG Software Lleida 
buscarà avui (18.30) a Iguala-
da la permanència a l’OK Lliga, 
que segellarà si manté els tres 
punts de diferència respecte al 
Maçanet al finalitzar aquesta 
penúltima jornada. El conjunt 
de la Selva, que marca la zo-
na de descens, juga també avui 
(19.30) a la pista del Vic, tercer 
classificat i amb la classificació 
per a l’Eurolliga assegurada, tot 
i que encara té opcions d’acabar 
subcampió. L’equip d’Albert Fol-
guera, en cas de derrota a Igua-
lada i del Maçanet a Vic, també 
haurà d’estar pendent del re-

sultat de l’Alcoi, que està a cinc 
punts de diferència i s’enfronta 
a les 18.00 al Noia, un equip 
que es juga la seua presència a 
la Copa CERS, de la mateixa 
manera que el rival d’avui per 
als lleidatans.

Malgrat tenir l’oportunitat de 
certificar la permanència en la 
màxima categoria fins i tot per-
dent aquesta tarda a Igualada, 
Folguera va advertir que “hem 
de tenir clar que l’únic impor-
tant és el nostre resultat, sense 
pensar en ningú més”. “Afron-
tem el partit com a decisiu, però 
ja hem estat en aquesta situa-
ció”, va afegir.
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FUTBOL COPA ATLAS ENERGIA

REDACCIÓ
! LLEIDA ! Barça i Espanyol es van 
proclamar ahir campions de la 
segona edició de la Copa Atlas 
Energia, organitzada per l’em-
presa Atlas Energia en col·labo-
ració amb el Grup SEGRE i que 
es va disputar a les instal·lacions 
de l’Atlètic Segre i l’AEM amb 
la participació de 38 equips de 
categoria benjamina i alevina. 
Tots dos conjunts, que parti-
en entre el grup de favorits a 
aconseguir el títol, van ser clars 
dominadors del torneig i van 
superar en les seues respectives 
finals els equips del València, 
que va haver de conformar-se 
amb un doble subcampionat. 

En la categoria benjamina, el 

Barça va ser molt superior a tots 
els seus rivals i, ja en la fase de 
grups, va deixar palès que era 
un clar aspirant al títol. En el seu 
debut va superar per 4-0 el Reus 
Deportiu, en el segon partit va 
golejar l’AEM (12-0) i va tancar 
la classificació amb una altra go-
lejada davant l’Amistad de Sara-
gossa (5-0). En quarts de final, 
el quadre blaugrana, campió del 
seu grup, es va veure cara a cara 
amb el segon classificat del D, 
un Atlètic Segre que va plantar 
cara però que va acabar cedint 
per un clar 5-0. En semifinals, 
el Barça es va enfrontar de nou 
al Reus, al qual va doblegar de 
nou per 4-1, encaixant el seu 
únic gol en tot el torneig, mentre 

que a la final amb prou feines 
va tenir rival en un València que 
va veure com se li escapava el 
títol per un contundent 8-0. Els 
valencians, que s’havien clas-
sificat com a primers del grup 
C després d’empatar davant de 
Jàbac i Terrassa (0-0) i guanyar 
Balaguer (3-1) i Igualada (7-0), 
van haver d’anar a totes a quarts 
per derrotar el Gimnàstic de 

Barça i Espanyol, campions a Lleida
Els blaugranes conquereixen la Copa Atlas Energia en categoria benjamina i els blanc-i-blaus, en alevina, al superar tots dos a la final el València

L’equip benjamí del FC Barcelona celebra el títol de la segona Copa Atlas Energia, que va conquerir al superar àmpliament el València a la final.

El Balàfia va sumar una victòria davant el Vila-real en la fase de grups.

ITMAR FABREGAT

TORNEIG AMB 38 EQUIPS
Les instal·lacions d’Atlètic 
Segre i AEM van acollir un 
campionat que va reunir  
38 equips de promeses
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Barça i Espanyol, campions a Lleida
Els blaugranes conquereixen la Copa Atlas Energia en categoria benjamina i els blanc-i-blaus, en alevina, al superar tots dos a la final el València

AMADO FORROLLA

ITMAR FABREGAT

Manresa (1-0) i, en semifinals, 
el Cornellà als penals després 
d’un empat sense gols. El Corne-
llà va aconseguir el tercer lloc al 
derrotar a la final de consolació 
el Reus en la tanda de penals 
després d’un 1-1.

D’altra banda, en categoria 
alevina, l’Espanyol també va 
ser el clar dominador. En la fase 
de grups va sumar tres victòries 
davant de Montecarlo (2-0), Ga-
và (4-0) i Lleida Esportiu (3-0), 
i va enfrontar-se al Mallorca a 
quarts, al qual va derrotar per 
2-1. En semifinals, van golejar el 
Reus Deportiu per 6-1 i a la final 
es van imposar al València per 
un ajustat 2-1. Els valencians es 
van plantar a la final després de 

ser segons en el seu grup de la 
fase de classificació, superant el 
Manresa per 2-0 i el Sant Ilde-
fons (8-0), però perdent davant 
el Reus per 1-3. A quarts, l’At. 
Segre va plantar cara, però el 
València va acabar imposant-se 
per 1-0, mentre que en semifi-
nals els blancs van superar tam-
bé per la mínima (1-0) el Gim-
nàstic de Manresa. El tercer lloc 
va ser per als manresans, que a 
la final de consolació van supe-
rar per la mínima al Reus (3-2).

La Copa Atlas Energia, que 
va tenir una gran expectació 
als dos camps, va ser emesa per 
Lleida TV amb els comentaris 
de Josep Felis i Bojan Krkic, pa-
re del jugador de l’Stoke.

AMADO FORROLLA

Millor equip benjamí ! Iker Diestro (Cornellà), Jan Encuentra (Barça), Daniel Bustos (Cornellà), Pau 
Prim (Barça), Enric Gelabert (Cornellà), Josep Lluís Díaz (València) i Eduard Cosculluela (At. Segre). 
El millor jugador va ser Prim; el millor porter, Diestro, i el màxim golejador, Marc Guiu (Barça).

ITMAR FABREGAT

AMADO FORROLLA

Millor equip aleví ! Biel Nolla (Reus), Aaron Martín (València), Ale Bueso (Vila-real), Bruno Carcaño 
(Reus), Karin Tunde (Espanyol), Pol García (Espanyol) i Pau Aguilar (At. Segre). El millor jugador 
de la categoria va ser Cascaño; el millor porter, Nolla, i el màxim golejador, Tunde.

València, millor afició ! Malgrat que els dos equips del València es van quedar a les portes del títol, el 
club no se’n va anar amb les mans buides de la Copa Atlas Energia, ja que la seua afició va ser guar-
donada com la millor del torneig, donant color a les grades i suport en tot moment als seus jugadors.



Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax 
Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.   www.segre.com

la imatge 
del dia

DIUMENGE, 29 DE MAIG DEL 2016

l’ascensorprivat
I Llach va tornar 
a Agramunt...
Però han hagut de 
passar 31 anys per-
què això ocorregués. 
I és que el cantautor 
català i ara diputat 
per Junts pel Sí va ser 
ahir en aquesta po-
blació de l’Urgell per 
oferir una xarrada so-
bre el procés català. 
En la seua visita ante-
rior, el 12 de setem-
bre del 1985, també 
va ser cap de cartell, 
però en aquella oca-
sió de les festes, ja 
que va protagonitzar 
el concert principal 
d’aquella edició.

Ni amics, 
ni família
L’ICG Lleida d’hoquei 
va perdre ahir, en la 
penúltima jornada de 
la Lliga, a Igualada, 
i va encaixar el 3-2 
quan faltava només 
un minut i mig per 
al final. Segurament 
el que més ho va 
sentir va ser el porter 
Lluís Tomàs, ja que 
qui va marcar va ser 
el seu cunyat Baliu. 
Va quedar clar que 
a la pista no hi ha 
família que valgui.

Aquest mosso d’es-
quadra d’Alguaire se’n 
va anar pel seu comp-
te i risc a Idomeni a 
ajudar els refugiats, 
pal·liant així la inac-
ció de les autoritats.

Jordi Castellnou

És un dels responsa-
bles de la Copa Atlas 
Energia, que reuneix 
a Lleida les promeses 
del futbol internacio-
nal en les categories 
infantil i alevina.

Néstor Gutiérrez

Aquesta periodista es-
panyola feliçment va 
ser alliberada diven-
dres després de passar 
una setmana segres-
tada pels guerrillers 
de l’ELN colombià.

Salud Hdez.-Mora

El president interí 
del Brasil ha d’actuar 
per frenar la violèn-
cia contra les dones 
després de la múltiple 
violació d’una jove 
difosa per les xarxes.

Michel Temer

Per la dignitat  
dels refugiats
Unes 400 persones es 
van manifestar ahir 
a Lleida sota el lema 
“Obrim fronteres”, 
exigint un tracte més 
humà tant per als re-
fugiats com per als 
immigrants en general. 
La protesta va recórrer 
el centre de la ciutat.

LLEONARD DELSHAMS

Pujo a Bellpuig de les Avellanes 
(ben a gust, el viatge no em re-
presenta cap esforç ni sacrifici, 
m’agrada l’entorn del monestir i 

sempre em fa feliç enfilar a Balaguer la 
C-12 cap a l’adust territori dels Aspres, 
la vall d’Àger i el Montsec, una sensació 
de plenitud entre lírica i mística) a fi de 
visitar l’exposició No a l’oblit, instal·lada 
fins al 5 de juny a la sala capitular, sobre 
el poble de Tragó de Noguera, cobert el 
1962 per les aigües del pantà de Santa 
Anna.

Potser la mostra no destaca pel contin-
gut material –una trentena de fotografies 
ampliades en blanc i negre que pengen 
de les venerables parets, dos gruixuts 
àlbums per fullejar que contenen mol-
tes més instantànies de l’època–, però 
resulta colpidora com a testimoni i pel 
seu valor emocional, s’entén que sobretot 
per als supervivents d’aquell drama i els 
seus descendents, que de sobte es van quedar sense 
punt de referència. Ara no sabria dir qui va escriure 
–potser Pavese– que cal tenir un poble, encara que 
només sigui per fugir-ne. A la Montse Sangrà, una 
companya de feina més o menys de la meva edat, per 
bé que sembla més jove, nascuda i crescuda a Tiurana, 

localitat negada per l’embassament de 
Rialb el 1999, encara se li humitegen 
els ulls cada cop que en parla, malgrat la 
construcció posterior d’un nou nucli amb 
idèntic topònim en una cota més alta. 
Tots els records –la casa, els carrers, els 
horts, l’església, el cementiri, la família i 
els amics dispersats–, que et revénen de 
tant en tant, sabent que mai no podràs 
recuperar-ne la presència física, que no 
els tornaràs a veure, a sentir, a olorar.

En un cartell de l’exposició s’agraeix 
a Miquel Rius i a mossèn Roig la defensa 
dels veïns desallotjats i d’unes indemnit-
zacions justes per les finques expropi-
ades. Les imatges reflecteixen escenes 
quotidianes d’abans –grups escolars, 
dones cosint, homes al cafè, pagesos al 
tros, l’equip local de futbol, un camió 
transitant amb dificultats per l’estret 
Pas del Llop– i de després de l’inici de la 
inundació –edificis abandonats i alguns 

ja quasi en ruïnes, el nivell de l’aigua pujant imparable 
pels carrers, una vista general del poble condemnat amb 
un vell amb boina i mangala contemplant-lo des d’un 
pujol, amb la melangiosa anotació al davall de L’últi-
ma mirada... El postrem esguard a tota una existència 
viscuda allí, a un món perdut però no oblidat. Encara. 

Memòria submergida

Encara se li 
humitegen els ulls 
cada cop que en 
parla, malgrat la 
construcció posterior 
d’un nou nucli
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