
28 esports Segre 
Dimarts, 3 de maig del 2016

redacció
❘ rosselló ❘ L’ajuntament de Ro-
selló, l’Esbart Rossellonès i el 
Consell Esportiu municipal 
han posat en funcionament 
l’Escola d’Atletisme que porta 
el nom de Bonaventura Baldo-
mà, atleta nascut a la localitat i 
màxim exponent de l’atletisme 
lleidatà. 

Aquesta iniciativa es va ma-
terialitzar amb la presentació 
de l’escola el passat 29 d’abril 
amb la presència dels familiars 
directes d’una de les institu-
cions de l’esport lleidatà del 
segle XX. L’objectiu d’aquesta 
escola, dirigida per Laura Con-
treras, monitora d’atletisme, és 
que els nens i nenes s’iniciïn 
en l’atletisme i adquireixin les 
habilitats i valors que propor-
ciona la pràctica de l’esport.

En aquest sentit, l’escola 
tindrà la seu a la nova zona 
esportiva que està habilitant 
l’ajuntament on hi havia l’antic 
camp de futbol. 

Aquest espai s’està transfor-
mant amb un espai per a bit-
lles, dos pistes de pàdel, una de 
tenis i la zona habilitada per a 
la pràctica d’atletisme.

Escola a Rosselló en honor  
a Bonaventura Baldomà
Un dels màxims exponents de l’atletisme lleidatà

atletisme planter

Un moment de la presentació de la nova escola.

x.p.
❘ lleiDa ❘ Per tercer any conse-
cutiu, el Complex Esportiu del 
Segrià a Torrefarrera acollirà el 
proper 16 de maig la ja tradicio-
nal Jornada de Futbol Femení, 
reservada a nenes d’entre 6 i 16 
anys i que té com a gran objectiu 
ser un aparador per a futures 
practicants, tot i que està oberta 
també a jugadores federades. 
“És un dia ideal per provar, ja 
que és una jornada lúdica que 
està pensada perquè disfrutin, 
amb sessions adaptades al nivell 
de cada participant”, va expli-
car el lleidatà Lluís Cortés, se-
leccionador català sub-18 i un 
dels responsables de la jornada, 
que espera reunir entre 150 i 
180 jugadores.

Al llarg dels últims anys s’ha 
vist un important increment en 
el nombre de llicències feme-
nines, que actualment supera 
el mig miler, quan fa uns deu 
anys amb prou feines hi havia 
aproximadament 150 jugadores 
federades. 

El delegat de la Catalana, 
Jordi Terés, va reconèixer que 
Lleida és una de les zones de 
Catalunya “més complicades 
per al futbol femení, sobretot 
per la climatologia que tenim. 
Portar a entrenar-se i a jugar 
les nenes amb el fred que fa a 
l’hivern és complicat i això ens 
resta”, va apuntar.

La jornada es dividirà en dos 

parts, una des de les 9.30 fins a 
les 12.30 hores, en la qual es re-
partiran les jugadores en grups 
per fer una sessió tècnica amb 
diferents estacions de joc, com 
el domini de la pilota, la tècnica 
individual, el xut a porteria, el 
control i la passada, entre al-
tres aspectes, i una segona en la 
qual es programaran diferents 
matxs entre les participants i les 

jugadores de les seleccions ter-
ritorials sub-12, sub-14 i sub-16.

D’altra banda, la selecció 
catalana femenina sub-18 ha 
convocat les lleidatanes Ain-
hoa López, de l’AEM, i Nàdia 
Dopico, del Mollerussa, per a la 
fase final del Campionat d’Espa-
nya autonòmic de la categoria, 
que es disputarà a Pamplona. 
El combinat català, que dirigeix 

el lleidatà Lluís Cortés, busca-
rà aquest divendres un lloc a la 
final davant de Navarra.

La jornada del proper dia 16 de maig es va presentar ahir a la diputació.

El futbol femení quasi triplica 
les llicències en deu anys
La Catalana espera 150 nenes a la Jornada anual a Torrefarrera el 16 de maig

futbol femení

la notícia, a 
lleida televisió

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Els Warriors prenen 
avantatge amb els Blazers
❘ noVa york ❘ Els actuals campi-
ons de lliga, els Warriors de 
Golden State, encara sense 
Curry, van començar la sèrie 
de semifinals de la Conferèn-
cia Oest amb un triomf per 
118-106 contra els Trail Bla-
zers. La jornada també va de-
finir els últims semifinalistes 
de l’Est amb els triomfs dels 
Raptors i els Heat, que seran 
rivals a la recerca de la final.

Troben un muntanyenc 
mort fa setze anys
❘ maDriD ❘ Setze anys després 
que el muntanyenc Alex 
Lowe i l’operador de càme-
ra David Bridges, tots dos 
nord-americans, morissin 
per una allau al Tibet, mentre 
ascendien el Shisha Pangma, 
els seus cossos han estat tro-
bats al gel, va informar ahir 
la cadena CNN.

Carthy, del Caja Rural, 
guanya la Vuelta Astúries
❘ oVieDo ❘ El britànic Hugh Car-
thy, de l’equip Caja Rural Se-
guros RGA, va guanyar la 59 
edició de la Vuelta Ciclista a 
Astúries després de dispu-
tar-se ahir la tercera i últi-
ma etapa, la més curta de la 
ronda, en què es va imposar 
Daniel Moreno, del Movistar 
Team.

Carlos Soria, de 77 anys, 
puja a l’Annapurna
❘ katmanDú ❘ Carlos Soria ha 
fet història al pujar al cim de 
l’Annapurna, la desena mun-
tanya més alta del món, amb 
77 anys. El Dhaulagiri és el 
seu pròxim repte.

tenis formaCió

a la imatge, els participants en el curs formatiu.

Curs de monitor estatal amb 
una desena de participants
❘ lleiDa ❘ Una desena de partici-
pants han pres part en el curs 
de monitor nacional de tenis 
que durant el mes d’abril s’ha 
celebrat a les instal·lacions del 
Sícoris Club. Prèviament a l’ini-
ci del curs, que feia dos anys que 
no es convocava a Lleida, els 

aspirants van haver de supe-
rar una prova d’accés de nivell 
tècnic. 

El bloc específic es va desen-
volupar en format semipresen-
cial, mentre que el comú cor-
responia impartir-lo a l’Escola 
Catalana de l’Esport.


