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Joan Capdevila i Marc Carballo, ahir, firmant els àlbums de cromos a jugadors de l’Atlètic Segre.
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❘ LLeiDa ❘ L’Atlètic Segre regalarà 
a cadascun dels seus 480 juga-
dors un àlbum de cromos amb 
les fotos dels mateixos futbolis-
tes. La presentació i posada en 
marxa de la iniciativa va tenir 
lloc ahir i va comptar amb la 
presència del campió del món 
i d’Europa, Joan Capdevila, i 
de l’ex del Lleida i del Tàrrega, 
entre altres equips, Marc Car-
ballo, dos exjugadors del club 
que després van arribar a l’elit.

Capdevila i Carballo van 
firmar els àlbums que van co-
mençar a entregar-se ahir, i 
es dóna la circumstància que 
tots dos van ser protagonistes 
de l’anterior àlbum de cromos 

que va editar el club la tempora-
da 1994-1995, ja que formaven 
part de l’entitat de Cappont com 
a futbolistes juvenils.

Ara, més de vint anys des-
prés, l’Atlètic Segre ha decidit 
tornar a posar en marxa aquesta 
original iniciativa, i ara alguns 
d’aquells jugadors són els pares 
de futbolistes actuals del club.

Els cromos es comercialitza-
ran al bar-restaurant del club, 

L’Atlètic Segre, en cromos
Regala un àlbum dels seus 480 jugadors a cada futbolista del club || El campió 
del món Joan Capdevila i Marc Carballo van firmar els primers exemplars

futbol base

a 1 euro el sobre de deu, sense 
que hi hagi ànim de lucre, ja que 
únicament servirà per cobrir 
part de les despeses.

Els jugadors de l’Atlètic Segre 
que van poder atansar-se a les 
instal·lacions del club ahir a la 
tarda van tenir l’ocasió que dos 
il·lustres com Joan Capdevila i 
Marc Carballo els dediquessin 
i els firmessin l’àlbum.

Amb aquest àlbum de cro-

mos, l’Atlètic Segre ha volgut 
tenir un detall amb els seus ju-
gadors i deixar-los un record 
que perdurarà en el temps. Així 
va succeir quan, la temporada 
1994-1995, es va editar l’ante-
rior àlbum, que després ha estat 
molt recordat pels exjugadors 
d’aquella època.

L’àlbum contindrà la foto 
de cadascun dels jugadors dels 
diferents equips i categories al 

més pur estil dels àlbums que 
s’editen dels jugadors de Prime-
ra divisió.

Aquesta iniciativa, que ja ha-
via engegat el club de Cappont 
fa més de vint anys, també la 
va posar a la pràctica la passada 
temporada un altre club històric 
de futbol base de la ciutat de 
Lleida, com és el CF Pardinyes, 
amb una gran acollida per parts 
dels seus integrants.

preCedent
el club de Cappont ja  
havia posat en marxa 
aquesta mateixa iniciativa 
la temporada 1994-1995

Rosselló impulsa FutbolNet amb la col·laboració del Barça
❘ rosseLLó ❘ L’ajuntament de 
Rosselló ha firmat un acord 
amb la Fundació FC Barce-
lona i la Diputació per im-
pulsar FutbolNet, que pre-

tén educar els nens i nenes 
d’entre 10 i 16 anys i incul-
car-los els valors positius 
que es deriven del futbol. El 
projecte es desenvolupa en 

diverses localitats catala-
nes i permet treballar amb 
diferents metodologies en 
funció de l’entorn on es 
porti a la pràctica.

Conferència de 
nutrició en pàdel

Nova jornada  
de bàsquet d’ACELL

❘ LLeiDa ❘ L’experta en nu-
trició Silvia de la Cruz 
va fer una conferència 
ahir al Pàdel Indoor on 
va remarcar que “la nu-
trició és l’entrenament 
silenciós per als espor-
tistes”, i va desaconse-
llar prendre begudes 
alcohòliques després 
d’entrenar-se.

❘ LLeiDa ❘ La Federació 
Catalana d’Esports 
per a Discapacitats 
Psíquics va organit-
zar dissabte passat, al 
pavelló Juanjo Garra, 
una nova jornada de 
bàsquet entre els clubs 
Força Lleida Aspros, 
Asvolcall Down Llei-
da, Club Alba i Bàsquet 
Acudam.

La selecció 
femenina, a 
l’Eurobasket

bàsquet

❘ Logronyo ❘ La selecció espa-
nyola femenina de bàsquet 
va segellar ahir el seu bitllet 
per a l’Eurobasket de la Re-
pública Txeca 2017, al der-
rotar, en una gran exhibició 
(93-45), la selecció de Suècia 
en un partit que es va dispu-
tar al Palacio de los Deportes 
de Logronyo davant d’uns 
3.000 espectadors. La juga-
dora del Cadí la Seu Laura 
Gil va ser una de les desta-
cades de l’equip, a l’anotar 
14 punts i capturar 4 rebots. 
Les màximes anotadores de 
la selecció espanyola van ser 
Sancho Lyttle i Alba Torrens, 
totes dos amb 17 punts.

Mor Iriondo, 
exjugador  
de l’Athletic

futbol

❘ biLbao ❘ L’exjugador i extècnic 
de l’Athletic Rafa Iriondo va 
morir ahir als 97 anys. Irion-
do va formar part d’una de 
les davanteres més recorda-
des de l’Athletic, amb Venan-
cio, Zarra, Panizo i Gainza, 
de la qual era l’únic que es 
mantenia amb vida. Com a 
jugador de l’Athletic de Bil-
bao, va conquerir sis lligues, 
quatre copes i una Copa Eva 
Duarte durant 13 tempora-
des (1940-1953) i, com a 
tècnic, va dirigir el conjunt 
blanc-i-roig en dos etapes 
(1968-1969 i 1975-1976).


