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REDACCIÓ
❘ ORGANYÀ ❘ Sense futbol base i en 
una població que no arriba als 
mil habitants, el CF Organyà 
aconsegueix cada temporada el 
petit miracle de mantenir-se en 
una categoria tan exigent com la 
Segona Catalana. “Per a nosal-
tres no és gens fàcil mantenir la 
categoria”, explica el president 
del club, Pere Josep Roy, que 
afronta la tercera temporada al 
capdavant d’aquesta entitat ur-
gellenca. “Normalment la plan-
tilla és molt justa d’efectius i pa-
tim molt quan tenim lesions. Ens 
costa molt aconseguir jugadors”, 
afegeix Roy. Per això, el club, 
que acaba de celebrar el cente-
nari, afronta la nova temporada 
amb l’objectiu d’aconseguir la 
permanència i, si és possible, 
millorar la classificació del curs 
passat, en el qual va finalitzar al 
lloc 15. “Estar a Segona Catala-
na ja és molt per a nosaltres. Per 
descomptat que estaria molt bé 
millorar la classificació de l’any 
passat, però tenim molt clar que 
lluitem per no baixar”, afegeix 
el president.

Copa Pirineus
El club urgellenc afronta la 

nova temporada després de ce-
lebrar el centenari del futbol a 
Organyà. El punt àlgid dels ac-
tes organitzats va ser la final de 
la Copa Pirineus, que van aco-
llir a Les Lloredes, en un partit 
en el qual es va proclamar cam-
pió el Tremp (1-2).

Un club centenari a la Lliga
CF Organyà. L’equip urgellenc, que acaba de celebrar els primers 100 anys, afronta una nova 
temporada en aquesta categoria amb el repte d’aconseguir la permanència una vegada més

FUTBOL SEGONA CATALANA

Plantilla amb la qual el CF Organyà afronta una nova temporada a la Segona Catalana.

LA PLANTILLA

Jordi Ribó 25 Porter Organyà

Marc Busquets 25 Porter Organyà

Marcos Alonso 32 Defensa Organyà

Paulo J. Da Costa 27 Defensa Organyà

Damià Cercós 33 Defensa Oliana

Santi Molins 27 Defensa Organyà

Pol Escales 18 Defensa EF Orgèlia

Elio Calvo 31 Defensa Organyà

Xavi Simón 28 Defensa Organyà

Òscar Casals 30 Mig Organyà

Robert Vilà 34 Mig Organyà

Xavier Casanova 24 Mig Organyà

Carlos Acosta 29 Mig Andorra

Sandro Lagares 20 Mig EF Orgèlia

Ronaldo Jovelino 21 Davanter Organyà

Edgar Capdevila 19 Davanter Organyà

Sergi Raya 19 Davanter La Seu

Iván Ferreira 19 Davanter EF Orgèlia
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z Debuta com a entrenador Josep 
M. Espot, amb l’objectiu de man-
tenir la categoria

Álex Albístegui, setè 
jugador que arriba a  
100 partits amb el Lleida
Mario Peco, de la base, se’n va al Binèfar

LLEIDA SEGONA DIVISIÓ B

Albístegui, en una acció del partit davant del Vila-real B.

❘ LLEIDA ❘ El centrecampista Álex 
Albístegui es va convertir diu-
menge passat en el setè jugador 
que arriba als cent partits en la 
història del Lleida Esportiu. Al-
bístegui, que és també el primer 
capità de l’equip, va ser titular al 
primer partit de Lliga, en el qual 
els de Gerard Albadalejo van 
superar per 2-1 el Vila-real B.

El rècord de partits jugats el 
segueix ostentant Pau Bosch. 
El defensa de la Fondarella acu-
mula 179 partits jugats amb la 
samarreta del Lleida Esportiu, 
mentre que la segona posició és 
per a Carlos Barreda, de Binè-
far, que va deixar el club amb 
131 partits.

La tercera posició és per al 
porter Pau Torres, xifra que 

també va assolir diumenge a 
l’arribar, en aquesta segona 
etapa, als 127 partits jugats. 
Igualat amb el porter està Jorge 
Miramón, actualment a Primera 
divisió amb l’Osca, que també 
suma 127 partits.

La cinquena posició del ràn-
quing és per a Molo, que en su-
ma 116, mentre que Raúl Fuster 
és sisè amb 101. Albístegui està 
a només dos partits de superar 

SEGRE

el lateral valencià, una fita que 
té a l’abast, ja que és titular in-
discutible per a Albadalejo, que 
va complir ahir 35 anys.

Tres partits en vuit dies
El Lleida, després de sumar 

els tres primers punts a la Lliga, 
ha d’afrontar ara tres partits en 
vuit dies. Aquest diumenge visi-
tarà a l’Espanyol B en la segona 
jornada de Lliga, després rebrà 

el Terol dimecres dia 5, en partit 
de la primera ronda de la Co-
pa del Rei i, diumenge vinent, 
dia 9, rebrà al Camp d’Esports 
l’Ebro, a la tercera jornada de 
Lliga. Avui acaba el termini de 
fitxatges i el club espera incor-
porar un jugador de banda.

D’altra banda, Mario Peco, de 
la base, s’ha incorporat al Binè-
far, club de la Tercera divisió 
aragonesa.

PAU BOSCH, LÍDER
El rècord de partits  
jugats amb el Lleida 
Esportiu el manté Pau 
Bosch, amb un total de 179

L’ONT també  
vol investigar 
l’operació  
d’Éric Abidal

FUTBOL

❘ MADRID ❘ L’Organització Na-
cional de Trasplantaments 
(ONT) s’ha personat com a 
acusació particular i s’ha afe-
git a la petició de la Fiscalia 
perquè es reobri la investiga-
ció judicial sobre el trasplan-
tament de fetge de l’exjuga-
dor del FC Barcelona i actual 
secretari tècnic, Éric Abidal. 
Segons la institució, pretén 
que “s’aclareixin definiti-
vament tots els aspectes del 
trasplantament del senyor 
Abidal, al considerar que el 
sistema de trasplantaments 
és part afectada en aquest 
procés, per transparència, 
compromís amb la ciutada-
nia i per descartar qualsevol 
tipus de dubte sobre la lega-
litat”. L’ONT recorda que en 
el seu dia no es va detectar 
cap irregularitat.

rcolomina
Resaltado
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Investiguen 
Gérard Depardieu 
per violació i 
agressió sexual
Denúncia d’una actriu i 
ballarina de vint anys

ASSETJAMENT

❘ PARÍS ❘ La Fiscalia de París ha 
obert una investigació per 
“violació i agressió sexual” 
contra l’actor francès Gérard 
Depardieu, que “nega rotun-
dament” l’acusació. Segons 
Le Parisien, la denúncia la 
va presentar dilluns passat 
una actriu i ballarina d’uns 
vint anys. La denunciant va 
arribar a la brigada de gen-
darmeria a Lambesc, a prop 
d’Ais de Provença, i va ex-
plicar que l’actor, de 69 anys, 
n’havia abusat sexualment 
en dos ocasions. Segons la 
seua versió, els fets van te-
nir lloc a la casa parisenca 
de Depardieu el dimarts 7 i 
el dilluns 13 d’agost. 

Segons informa el diari, 
una font revela que Depar-
dieu va “aixoplugar” el de-
but d’aquesta actriu donant-li 
consells per a la seua carrera, 
i la querellant al·lega que va 
patir abusos durant un as-
saig informal d’una obra de 
teatre. 

Per la seua part, l’advocat 
de l’actor, Hervé Témime, ha 
declarat que “lamenta aques-
ta publicitat” ja que els fets 
“són un greu perjudici per 
a Depardieu”, que “nega 
rotundament haver comès 
el menor fet delictiu”. “Exi-
geixo prudència”, va expres-
sar Témime.

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ Una trentena de famí-
lies espanyoles en processos 
de gestació subrogada estan 
atrapades a Ucraïna des que el 
mes de juny passat el Consolat 
d’Espanya a Kíev es va negar a 
inscriure al Registre Civil els na-
dons nascuts mitjançant aquesta 
pràctica, que consisteix que una 
dona gesta un òvul aliè fecundat 
per l’esperma de l’home de la 
família que contracta el servei. 
Així ho denuncia el president 
de l’associació Son Nuestros 
Hijos, Marcos Jornet, que as-
segura que “d’un dia per l’altre 
han decidit canviar les regles 
del joc, primer amb l’argument 
que les proves de paternitat per 
aconseguir el passaport espa-
nyol violen la Llei de Protecció 
de Dades de la Unió Europea”.  
En aquest sentit explica que “no 
s’han obert expedients ni s’es-
tan replantejant les proves de 
l’ADN i les famílies estan veient 
com passen les setmanes sense 
que se’ls ofereixi cap solució”, 
alhora que subratlla que s’estan 
“vulnerant” les sentències del 
Tribunal Suprem que obliguen 
a “respectar el vincle patern”. 

Encara que Jornet assegura 
que cap dels casos amb què ac-
tualment treballen a Ucraïna 
procedirien de la província de 
Lleida, apunta que a falta d’una 
solució ràpida les famílies hau-
ran de sol·licitar el passaport 
ucraïnès dels seus petits, per la 
qual cosa “els nadons arriba-
rien a Espanya com a estran-
gers i els pares no tindrien la 
paternitat acreditada”. Per la 
seua part, l’ambaixada d’Espa-
nya a Kíev afirma que “atendrà 
de manera individualitzada la 
trentena de famílies espanyo-
les que es troben a Ucraïna per 

Espanya bloqueja la gestació 
subrogada a Ucraïna
Prohibeix inscriure els nadons nascuts mitjançant aquesta pràctica al Registre 
Civil || Més de 200 famílies, algunes de Lleida, han tingut fills per aquesta via

ADOPCIONS POLÈMICA

EN PRIMERA PERSONA

n L’Alba i el Julià són pares 
del petit Julià des de fa prop 
d’un any, quan van recórrer a 
la gestació subrogada a Ucra-
ïna per donar un germà al seu 
fill gran. “Vam començar a 
informar-nos-en el gener del 
2016 i just un any després la 
mare gestant es va quedar 
embarassada del nostre na-
dó”, explica l’Alba, que fa vuit 

anys es va quedar embarassa-
da del Jan, encara que per mo-
tius de salut “em van recoma-
nar no tornar a quedar-m’hi”. 

En el seu cas, van contrac-
tar els serveis d’una agència 
especialitzada que es va en-
carregar de totes les gestions 
legals i, segons expliquen, 
“no ens van posar cap pega 
per aconseguir el passaport 
del nostre fill”. “Una setma-
na després del naixement fan 
una prova per avalar la pa-
ternitat del nadó i és llavors 
quan pots sol·licitar el passa-

port espanyol”, explica l’Alba, 
al mateix temps que apunta 
que “nosaltres vam estar-hi 
un mes fins que vam poder 
portar el Julià”. 

“Sempre hem estat molt 
oberts amb tot el procés i si li 
preguntes al fill gran t’expli-
carà sense problema com va 
nàixer el seu germà. Encara hi 
ha molta gent que no comprèn 
la gestació subrogada i ho ve-
uen com una cosa rara, per 
això ens alegrem quan trobem 
altres famílies que han utilit-
zat aquesta pràctica.”

«Encara hi ha gent que no entén 
i veu rara aquesta pràctica»

Alba i Julià
TREMP

informar-los sobre la legislació 
vigent, les alternatives legals i 
per ajudar-les a buscar la millor 
solució possible”. 

Tanmateix, a l’haver estat in-
formada durant els últims me-
sos “de possibles casos de mala 
praxi mèdica associada als pro-

cessos de reproducció assistida, 
així com de casos de possible 
tràfic de menors”, especifiquen 
que “el Govern té l’obligació de 
preservar i protegir els drets de 
les dones gestants (o mares bio-
lògiques) involucrades en aquest 
procés, independentment de la 

seua nacionalitat, així com de 
protegir l’interès superior del 
menor nascut”.

Els EUA, al capdavant
La gestació subrogada no està 

legalitzada a Espanya, així que 
les famílies que utilitzen aques-
ta tècnica recorren a mares ges-
tants d’altres països. Segons va 
assenyalar el ministeri d’Afers 
Estrangers, entre el 2010 i el 
2016 es van registrar un total 
de 231 naixements a través 
dels consolats i les ambaixades 
d’Ucraïna. Tot i així, els Estats 
Units continua sent el país en 
el qual es registren més nadons 
espanyols nascuts amb aquest 
mètode, que ha assolit els 553 
en sis anys.

30
FAMÍLIES

Una trentena de famílies que 
van recórrer a la gestació subro-
gada estan atrapades a Kíev.

231
NAIXEMENTS

És el nombre de naixements 
d’espanyols que es van registrar 
entre el 2010 i el 2016 a Ucraïna.

DADES

EFE

Gérard Depardieu.
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