
Dilluns, 4 De juny Del 2018

Dl. 04
BÀSQUET

Baskonia - Barcelona
21.00. semifinals lliga ACB.

Dc. 06
BÀSQUET

Baskonia - Barcelona
21.00. segon partit  
de semifinals lliga ACB.

Dj. 07
BÀSQUET

Festa Final de temporada del 
Força Lleida
19.00. Mirador Camps elisis.

Dv. 08
CICLISME

Volta a Lleida
Primera etapa, lleida-Tremp. 
Acaba diumenge a lleida.

FUTBOL

Exposició ascens UE Lleida
l’Associació d’Amics del lleida 
commemora els 25 anys de 
l’ascens a Primera amb una 
exposició a la FeCOll (20.00).

BÀSQUET

Barcelona - Baskonia
21.00. Tercer partit semis ACB.

Db. 09
ATLETISME

V Milla Vertical d’Àreu
18.00.

FUTBOL

Tunísia - Espanya
A Krasnodar, Rússia.

Dg. 10
AUTOMOBILISME

GP Canadà
setena prova del Mundial.

FUTBOL

Tàrrega - Rubí
18.00.

FUTBOL

Balàfia - Angulària
20.00.

n La piragüista de la Seu 
d’Urgell, Núria Vilarrubla, 
va ampliar dissabte passat el 
seu envejable palmarès amb 
una nova medalla al Campi-
onat d’Europa que s’ha cele-

brat aquest cap de setmana a 
la República Txeca. Núria va 
guanyar la medalla de bronze 
per equips en canoa i suma sis 
medalles en Europeus i una en 
un Campionat del Món.

Núria Vilarrubla
PiRAGÜisTA inTeRnACiOnAl

Conquereix una nova 
medalla en un Europeu

TEMPS EXTRA FUTBOL

Moment en què les jugadores del Barcelona aixequen la Copa de la Reina, amb Rubiales a l’esquerra.

Una Copa amb accent lleidatà
Lluís Cortés és entrenador assistent al FC Barcelona femení, que dissabte va guanyar la 
sisena Copa de la Reina || Rubiales justifica al protocol l’incident amb la senyera

JOSÉ CARLOS MONGE
❘ lleiDA ❘ Una part de la Copa 
de la Reina de futbol femení, 
que el FC Barcelona va gua-
nyar dissabte passat a Mèrida 
davant de l’At. Madrid, és de 
Lleida. El tècnic lleidatà Lluís 
Cortés és entrenador assistent 
i analista de Dani Sánchez, 
l’entrenador de l’equip blau-
grana. Cortés ha guanyat la 
Copa en la primera tempora-
da al Barça femení, al qual va 
arribar l’estiu passat després 
d’una llarga trajectòria dedi-
cada al futbol femení i que in-
clou el Campionat d’Espanya 
sub-18 amb Catalunya.

“La Copa és un gran tanca-
ment a una bona temporada. 
A la Lliga vam acabar segons 
a un punt del campió, l’At. Ma-
drid [el rival a la final de dis-
sabte] i a la Champions ens va 
eliminar a quarts l’Olympique 
de Lió, que va ser el campió”, 
explica. Està molt satisfet de 
l’experiència al Barcelona. 
“Em considero un privilegiat 
pels recursos amb què treba-
llem al Barça i per fer-ho amb 
jugadores de tant talent”, 
afegeix.

“Vaig començar des de baix, 
entrenant el Lleida el 2002 i 
jugant en camps de terra i per 

això valoro molt el treball que 
es fa en aquests clubs.” Reco-
neix que el futbol femení ha fet 
molts passos endavant: “Quan 
vaig començar era impensable 
que es televisessin tres partits 
cada cap de setmana o que hi 
hagués jugadores professio-
nals, com ara al Barça.” Tot i 

que encara falta molt: la dota-
ció econòmica de les jugadores 
està molt allunyada del futbol 
masculí, la Reina no assisteix 
a la final per entregar la Co-
pa i tampoc hi ha dotació per 
guanyar-la. D’altra banda, so-
bre l’incident que hi va haver a 
l’entrega de trofeus, quan Luis 
Rubiales va voler impedir a la 
capitana blaugrana que col·lo-
qués la senyera a la Copa, el 
president va explicar ahir al 
Barça que “va ser una qüestió 
de protocol” i no polític i que 
en cap cas va voler impedir 
que les jugadores mostressin 
la senyera.

FCBARCelOnA.CAT

“SÓC UN PRIVILEGIAT”
el lleidatà es considera “un 
privilegiat” al treballar amb 
“tants recursos i jugadores 
amb aquest talent”

rcolomina
Resaltado
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