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JOSÉ CARLOS MONGE
❘ LLEIDA ❘ Per a Toni Seligrat, en-
trenador de l’Alcoià, el de dis-
sabte no serà un partit més. 
Torna al Camp d’Esports per 
enfrontar-se amb el Lleida, 
equip que es va classificar per al 
play-off les dos temporades que 
el va entrenar (2012-13, 2013-
14). Segon a la taula, no des-
carta el Lleida per a la lluita pel 
play-off. “No es pot descartar 
un equip que està tan a prop de 
la quarta plaça. A part del que 
diguin les matemàtiques, està 
en línia ascendent”, va explicar 
ahir a SEGRE. “Per descomptat 
que és un partit especial, per a 
mi i per als altres lleidatans de 
l’equip”, explica, amb referència 
a Pau Bosch i al preparador físic 
Joma. També juguen a l’Alcoià 
Mario Fuentes i Carlos Barreda.

“Anar a Lleida suposa tornar 
a casa. No sé si és la meua pri-
mera o la segona casa, però és 
casa meua . He viscut molts anys 
a Lleida i vaig entrenar l’equip 
dos temporades, que entenc que 
van ser molt bones tant en l’àm-
bit l’esportiu com en el social”, 
afegeix. Admet que l’encontre 
arriba en un bon moment per 
als dos equips. “Nosaltres acu-
mulem una bona línia des del 
principi de temporada. El Lleida 
a la primera volta no va tenir 
bons resultats, però en aquests 
moments són extraordinaris.”

No amaga que coneix bé 
l’equip. “És un dels equips que 
segueixo sempre, quan entreno 
i quan no entreno. Sento un ca-
rinyo especial. No era normal 
allò de la primera volta, ara sí 
que ho és. A més, a casa són 
molt forts”, afegeix.

Tot i que l’Alcoià ha malgastat 
alguna ocasió de situar-se líder, 
afirma que en aquests moments 
ser primer no ho veu transcen-
dent. “Tindrà importància en 
la jornada 38, però ara no li’n 
dono. Per a mi és més important 

“Jo no descarto el Lleida”
Toni Seligrat, que dissabte tornarà al Camp d’Esports, veu el seu exequip amb 
opcions de fer el ‘play-off’ || “Per a mi tornar a casa sempre és especial”
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Toni Seligrat saluda Imanol Idiakez en l’anterior visita al Camp d’Esports amb l’Huracà.
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seguir obtenint bons resultats 
i que l’equip continuï fent les 
coses bé.”

“M’he tret l’espina”

Diu que ja ha oblidat la seua 
sortida del club i no descarta 
tornar-hi. “Si un dia vaig tenir 
una espina amb això, ja me la 
vaig treure i no queda ni la ci-
catriu. Espero tornar a entrenar 
el Lleida i que sigui en una ca-
tegoria superior.”

■ L’exjugador del Lleida Ma-
nuel Casas Molo, actualment 
al Llorca CF, estarà de baixa 
per espai d’unes quatre set-
manes com a conseqüència 
d’“una petita anomalia a la 
retina de l’ull”, i que ha ne-
cessitat una intervenció qui-
rúrgica, segons va comunicar 
ahir el club. 

Molo va rebre ahir nom-
broses mostres de recolza-

ment a través de les diferents 
xarxes socials. El problema, 
segons el comunicat que ha 
emès el Llorca, s’hauria pro-
duït com a conseqüència d’un 
cop que va rebre fa aproxi-
madament deu dies, durant 
l’encontre que el seu equip 
va jugar al camp del Marbe-
lla. El Llorca és un ferm can-
didat a disputar el play-off 
d’ascens.

EL DETALL

Molo estarà un mes de baixa  
al Llorca per un problema a l’ull

Agramunt celebra la  
V Cursa de la Dona

ATLETISME CARRERES POPULARS

❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament d’Agra-
munt, a través de les regidories 
de Promoció de la Dona i Es-
ports, organitza aquest diumen-
ge, dia 12, la cinquena edició 
de la Cursa de la Dona, amb la 
qual commemora el Dia Inter-
nacional de la Dona, que es va 
celebrar ahir. 

La prova té com a objectiu 
promocionar la pràctica espor-
tiva i, a banda de la cursa de 
vuit quilòmetres, s’organitza 
també una caminada popular, 

de sis, oberta a tothom. Ahir 
ja s’havien superat les 650 ins-
cripcions. El preu de la prova 
és de 5 euros. Un any més, la 
Cursa de la Dona d’Agramunt 
col·labora en la lluita contra el 
càncer, de manera que es desti-
narà un euro de cada inscripció 
a l’Associació Catalunya Contra 
el Càncer.

La sortida es donarà a les 
11.00 hores a la plaça Mercadal 
i hi col·laboren una vintena d’en-
titats i empreses de la localitat.

La Flamicell, dissabte 
amb 1.200 atletes

ATLETISME ACTIVITATS

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El Parc Al-
calde Boixareu de la Pobla de 
Segur acollirà aquest dissabte, 
dia 11, l’edició número 35 de 
l’olimpíada Flamicell. Els orga-
nitzadors, l’AMPA de l’Escola 
Els Raiers, l’ajuntament de la 
Pobla de Segur i l’escola Els 
Raiers, esperen la presència 
de 1.200 atletes, des de les ca-
tegories més petites fins a la 
de cadets.

L’esportista encarregat d’en-
cendre el peveter és Lluís No-

guera, professional de l’esquí 
nàutic, que competeix amb el 
Club Esportiu Lleida Ski & 
Wakew (2Llacs-Gimenells), i 
internacional amb Espanya.

Divendres a la tarda ja s’or-
ganitzaran diferents activitats 
lúdiques, mentre que la Flami-
cell començarà dissabte a les 
9.30 amb la desfilada d’atletes 
participants. A les 10.00 tindrà 
lloc la cerimònia inaugural i 
les proves es desenvoluparan 
fins a les 15.25.

1 BARCELONA 60 26 18 6 2 76 21

2 R. Madrid 59 25 18 5 2 67 26

3 Sevilla 56 26 17 5 4 50 30

4 Atlètic 49 26 14 7 5 48 22

5 R. Societat 48 26 15 3 8 42 36

6 Vila-real 45 26 12 9 5 38 19

7 Athletic 41 26 12 5 9 32 30

8 Eibar 39 26 11 6 9 42 37

9 ESPANYOL 36 26 9 9 8 35 35

10 Celta 35 25 10 5 10 39 44

11 Alabès 34 26 8 10 8 26 32

12 Las Palmas 32 26 8 8 10 40 41

13 València 29 26 8 5 13 35 46

14 Betis 28 26 7 7 12 28 42

15 Màlaga 26 26 6 8 12 32 43

16 Deportivo 24 26 5 9 12 29 41

17 Leganés 24 26 6 6 14 21 40

18 Granada 19 26 4 7 15 24 54

19 Sporting 17 26 4 5 17 27 55

20 Osasuna 10 26 1 7 18 27 64

 EQUIP PT J G E P GF GC

Classificació general

Resultats
Deportivo - Betis 1-1

El Dépor rescata un 
punt de penal i en 
el descompte

FUTBOL

❘ LA CORUNYA ❘ El Deportivo, de 
penal i a l’afegit, va allargar 
l’efecte Mel al rescatar un 
punt davant del Betis (1-1), 
que els serveix a tots dos per 
avançar cap a la permanèn-
cia. Piccini va avançar els bè-
tics al minut 70 i Borges, al 
93, va posar les taules a un 
partit que va ser suspès en el 
seu dia pel vent.

Alex Txikon renuncia a 
ascendir l’Everest
❘ KATMANDÚ ❘ El muntanyenc 
biscaí Alex Txikon, que pre-
tenia assolir el cim de l’Eve-
rest a l’hivern i sense oxigen 
artificial, ha baixat al camp 
base i ha donat per finalitza-
da l’expedició, renunciant a 
fer el cim. La causa ha estat 
el mal temps.

Espanya guanya la Copa 
Algarve femenina
❘ FARO ❘ La selecció espanyola 
femenina de futbol es va pro-
clamar ahir campiona de la 
Copa Algarve, a Portugal, al 
vèncer per 1-0 la de Canadà 
a la final del torneig.

Campionat català de 
kàrting a Juneda
❘ JUNEDA ❘ El circuit del Zona 
Kàrting, a Juneda, acollirà 
el cap de setmana la prime-
ra prova del Campionat de 
Catalunya de Kàrting, en el 
qual competeixen cinc lleida-
tans: Samuel Bean, Noé Car-
nicero, Mireia Cánovas, Ja-
cob Pérez i Quim González.

Serena Williams perd el 
número u per lesió
❘ INDIAN WELLS ❘ Serena Williams 
s’ha retirat d’Indian Wells, 
per una lesió al genoll es-
querre, que li farà perdre el 
número u.


