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ESPORTS

FC BARCELONA PRIMERA DIVISIÓ
JB

La Lliga denuncia
càntics contra el
Barça durant el derbi
AGÈNCIES

Lozano fa exercicis amb alguns dels nens, ahir al pavelló de Balaguer.

El Barcelona de futbol sala
s’exhibeix a Balaguer
Entrenament amb els nens i nenes de l’Escola FS Comtat d’Urgell
JB

JOAN BOVÉ

❘ BALAGUER ❘ El pavelló poliesportiu de Balaguer es va vestir ahir de blaugrana, amb la
presència del primer equip del
FC Barcelona Lassa de futbol
sala. L’acte formava part de les
múltiples accions que du a terme l’Escola de Futbol Sala Balaguer Comtat d’Urgell durant
la temporada, dins del conveni
que té amb el Barcelona.
La presència d’estrelles com
Paco Sedano, Rómulo, Batería, Sergio Lozano, Serrano,
Ferrao, Joselito i Marc Tolrà,
entre altres, no va deixar indiferents els nens i nenes que
van participar amb els jugadors del Barça en un entrenament exhibició. Hi va haver
fotos i firmes d’autògrafs per
part dels jugadors blaugranes
amb els joves que ho van desitjar i també van repartir pòsters i diversos regals.
A més dels jugadors de
l’Escola del Comtat d’Urgell,
hi havia dos jugadors de ca-

Batería amb alguns dels nens que van participar en la sessió.

da club de la província, així com d’escoles, instituts i
associacions.
Per al tècnic blaugrana, Andreu Plaza, “és molt bonic fer
festes com aquesta, que identifiquen els nens i nenes amb
el club, mentre alhora fem
difusió d’un esport que està

molt arrelat aquí a Balaguer.
Per la seua part, el capità de
l’equip, Paco Sedano, va dir
que “començar la setmana
amb aquest ambient i l’afecte
de tants nens, és la millor manera de posar-nos a preparar
el proper partit, el Palma Futsal, que és una final.”

❘ BARCELONA ❘ La Lliga de Futbol
Professional va denunciar ahir
davant del Comitè de Competició de la Federació Espanyola
de Futbol (RFEF) i la Comissió
Antiviolència càntics ofensius
contra el FC Barcelona, que un
sector d’aficionats de l’Espanyol, situats a la Corba RCDE,
va proferir durant la disputa
del derbi de dissabte passat al
RCDE Stadium.
Segons l’escrit de la Lliga,
uns 600 aficionats situats a
l’esmentada graderia van cantar de forma coral frases com
“Puta Barça, oé, oé!” “Puta
Barça, eh, eh!”, “Piqué, recorda, ets una merda!” i “Shakira
és una puta, és una puta!” durant diferents minuts del partit,
que va finalitzar amb victòria
blaugrana per 0-3. Els càntics
ofensius van ser xiulats per la
resta d’aficionats de l’estadi.
Fins i tot en quatre ocasions durant el partit el club va
emetre a través dels videomarcadors de l’estadi un missatge
contra la violència, el racisme i
la xenofòbia en l’esport. Aquesta denúncia de la Lliga comportarà, amb tota probabilitat,
una sanció econòmica contra
l’Espanyol.
Quant al futur esportiu del
club, des de la secretaria tècnica es treballa intensament de
cara a aconseguir reforços la
temporada vinent. L’única alta ja confirmada pel club és la
Gerard Deulofeu, actualment
al Milà, que tornaria a l’entitat
blaugrana.
Pel que fa a l’interès per altres jugadors, a la llista de preferències hi ha el lateral català
Héctor Bellerín, actualment
a l’Arsenal, mentre que, en la
línia de reforçar la defensa, a
Robert Fernández li agrada
el central The Fernández, de
l’Alabés.
D’altra banda, José Luis
Fer nández, ger mà gran de

El Cruyff Courts
de la Pobla acull
un torneig
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Els equips del
col·legi Maria Immaculada de
Tremp i de l’escola Els Raiers
de la Pobla de Segur van ser els
guanyadors, en les categories
femenina i masculina respectivament, de la segona edició
del Campionat Cruyff Courts,
disputat en aquesta instal·lació
d’aquesta població del Pallars
Jussà. Amb la seua victòria, els
dos equips del Pallars competiran a Igualada, el proper 11 de
juny, a la final del campionat,
al costat dels guanyadors de les
altres seus.

Alguns dels participants en la competició, que es va disputar a la pista Cuyff Courts de la Pobla de Segur.

APUNTS

EN HANDBOL

El Vardar, rival a la
Final Four de Colònia
■ El Vardar Skopje de Macedònia serà el rival del Barcelona a
les semifinals de la Final Four
d’handbol, que es disputa els
dies 2 i 3 de juny a Colònia. El
Veszprem d’Hongria i el París
Saint-Germain francès jugaran
l’altra semifinal.

LÍDER A LA LLIGA

L’equip femení guanya
13-0 l’Oiartzun
■ L’equip femení del Barça es
va imposar ahir a l’Oiartzun
basc per 13-0, amb la qual cosa
segueix líder a la Lliga. Al descans ja guanyava 7-0.

NO SEGUIRÀ AL BILBAO

Valverde podria
prendre’s un any sabàtic
■ Ernesto Valverse podria prendre’s un any sabàtic, segons
fonts de l’entorn de l’Athletic de
Bilbao, amb la qual cosa no està
clar que entreni el Barça.

Robert Fernández, va morir
diumenge passat a l’edat de 74
anys, a causa d’un atac de cor.
Pel que fa a l’actualitat de la
plantilla malgrat que el tècnic
Luis Enrique va concedir festa dilluns i dimarts, cinc futbolistes del primer equip del
Barça van decidir acudir a les
instal·lacions del club. Iniesta,
Mascherano i Jordi Alba, a més
dels lesionats Mathieu i Aleix
Vidal van passar per la Ciutat
Esportiva de Sant Joan Despí per poder exercitar-se o fer
recuperació.

