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➜CICLISME VOLTA INTERNACIONAL A LLEIDA

Futbol. EL CFJ Mollerussa celebra l’ascens i 
èxits de la base amb una gran rua
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Futbol. El lleidatà Ramon Planes, adjunt 
d’Éric Abidal a la secretaria tècnica del Barça
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JOAN GÓMEZ

Líder holandès
El veterà Reinier Honig, de 34 anys i que ja va córrer la Volta a Lleida el 2008 quan hi va 
participar Sergi Escobar, venç a Tremp || Es va imposar a l’esprint a cinc escapats més

REDACCIÓ
❘ TREMP ❘ El veteraníssim corredor 
holandès Reinier Hugo Honig 
(Smartdry), de 34 anys, és el 
primer líder de la Volta a Llei-
da 2018 després d’imposar-se 
ahir en la primera etapa dispu-
tada entre la capital del Segrià 
i Tremp amb un total de 131 
quilòmetres. Els corredors van 
rodar a una mitjana de 41,79 
km/h.

Honig va rematar a la meta de 
la capital del Pallars Jussà una 
escapada de sis corredors en la 
qual també formaven Iñaki Go-
zalbez i Eusebio Pascual (Mu-
tua Levante), Miguel Gómez 
(GSport), i Egoitz Fernández 
i Txomin Juaristi (Fundación 
Euskadi), i va entrar en meta 
amb gairebé un minut de renda 
sobre el pilot en una etapa que 
es va fer dura malgrat no tenir 
grans ports a superar.

Honig té un ampli passat 
com a ciclista professional, ja 
que va ser, entre d’altres, al 
Roompot o al Team Voralberg 
continental d’Àustria. A més, 
ja va córrer la Volta a Lleida fa 
ni més ni menys que deu anys, 
el 2008, quan militava a l’equip 
P3 Transfer, una circumstància 
curiosa que va compartir ahir 

amb el director de la carrera, 
Sergi Escobar. Honig va dir al 
lleidatà que recordava aquella 
Volta en què Escobar va estar 
lluitant per la victòria en la ge-
neral, però s’hi va imposar fi-
nalment l’holandès Lars Boom. 
Al marge d’aquesta anècdota, 
Reinier Honig, que combina les 
modalitats de carretera i pista, 
pot presumir d’haver guanyat 
una medalla de plata a l’Euro-
peu de pista del 2017, a la prova 
de mig fons.

Pel que fa a l’etapa, que va 
partir de Lleida a les 16.00 ho-
res, amb sortida neutralitzada 
entre avinguda Francesc Macià 
i rambla Ferran per prendre el 
pilot direcció a la Bordeta, es va 

EQUIPS FORTS
El Mutua Levante i el 
Fundación Euskadi es 
perfilen com els equips  
més forts de la carrera

MARIA TORRES

L’holandès Honig alça els braços poc abans d’entrar a la meta.

Els ciclistes durant l’ascensió a un dels dos alts de muntanya que hi havia a la carrera, el d’Àger i el de Vilanova de la Sal.

caracteritzar per una constant 
batalla des del començament. 
Quan ja eren al Pla d’Urgell, es 
va produir una petita escara-
mussa amb la fuga de tres cor-
redors que ràpidament van ser 
neutralitzats pel gran grup a l’al-
tura de Linyola.El pilot es va 
mantenir després més o menys 
compacte, amb el Fundación 
Euskadi controlant la carrera, 
fins a arribar a Sant Llorenç 
de Montgai, sobre l’equador de 
l’etapa. 

Els primers a aconseguir mar-
xar van ser Juaristi (Euskadi) i 
Gozálbez (Mutua Levante), als 
quals a la pujada a Àger perse-
guien Gómez (GSport), Euse-
bio Pascual (Mutua Levante), 

Fernández (Euskadi) i Reinier 
Honig (Smartdry). Al terreny 
favorable després dels dos 
ports es va ampliar l’avantatge 
del capdavant de la cursa fins a 
1’47”, mentre que els persegui-
dors es fusionaven i un grup de 
sis corredors afrontava amb tot 
just un minut la part final. 

A l’esprint de Tremp, el més 
llest i ràpid va ser el veterà Ho-
nig, que va arribar com a ven-
cedor de l’etapa i es va col·locar 
primer líder. Pel que fa a la par-
ticipació lleidatana, el més actiu 
va ser Lluís Ropero (Cicles Vic). 
El jove corredor de Rosselló, 
que va debutar l’any passat a la 
ronda lleidatana, va arribar a 
50” del vencedor.

rcolomina
Resaltado



32 ESPORTS SEGRE 
Dissabte, 9 de juny del 2018

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El FC Barcelona va 
fer ahir oficial el fitxatge del 
lleidatà Ramon Planes com a 
adjunt d’Éric Abidal a la secre-
taria tècnica del club blaugrana 
i firmarà per tres anys, fins al 
final del mandat de Josep Ma-
ria Bartomeu com a president. 
La incorporació de Planes for-
ma part de la reestructuració 
que la directiva ha iniciat amb 
la contractació d’Abidal com a 
director esportiu en substitució 
de Robert Fernández.

El lleidatà, de 50 anys, era el 
director esportiu del Getafe des 
de l’any passat i estava en con-
verses amb el club madrileny 
per estendre el seu contracte, 
que acabava el 2019. D’aquesta 
forma, el Barça li ha guanyat la 
carrera al Sevilla, que també 
havia temptejat Planes. De fet, 
el president del Getafe Ángel 
Torres va arremetre durament 
contra el seu homòleg al Sevilla, 
Pepe Castro, per haver-se posat 
en contacte amb Planes sense 
haver-ho consultat.

Planes, que va ser jugador i 
tècnic en les categories inferiors 
de la UE Lleida, va començar 
la seua carrera com a director 
esportiu a l’Hospitalet, del 1999 
al 2003, per passar després al 
Ràcing de Santander (2003-
05), Alabès (2005) i la UE Llei-
da (2005-06). El juny del 2006 
va fitxar per l’Espanyol, on va 
exercir funcions a la secreta-
ria tècnica de juny del 2007 a 
maig del 2009, quan va assumir 
la direcció esportiva fins al no-
vembre del 2012. De fet, va ser 
un dels que van recomanar el 
fitxatge de Coutinho pel conjunt 
blanc-i-blau, en la segona volta 
de la 2011-2012 en qualitat de 
cedit per l’Inter. En la tempora-
da 2014-2015 va ser a la secreta-
ria tècnica del Tottenham abans 
de passar un any com a director 
esportiu a l’Elx. El juny del 2016 
va recalar al Rayo i l’any passat 
va fitxar pel Getafe.

Planes serà adjunt d’Abidal
El Barça fitxa el lleidatà, fins ara director esportiu del Getafe, com a reforç per a la secretaria tècnica 
|| Firmarà per tres anys, fins al final del mandat de Bartomeu, com l’exfutbolista

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

Ramon Planes, durant una roda de premsa com a director esportiu del Getafe.

APUNTS

ADÉU AL MUNDIAL

L’argentí Lanzini  
es lesiona a Barcelona
n El centrecampista internaci-
onal argentí Manuel Lanzini se-
rà operat ben aviat després de 
patir ahir a Barcelona una greu 
lesió de genoll que l’ha apartat 
del Mundial de Rússia.

TERCERA ACADÈMIA

L’Espanyol obre una 
escola a Los Angeles
n  L’Espanyol obrirà un cen-
tre de formació a la ciutat 
nord-americana de Los An-
geles, la tercera RCDE Academy 
als EUA després de les de Miami 
i Nova Jersey, i la vuitena a tot 
el món: Bagdad, Ajman, Alger, 
Japó i Barcelona.

LA CLÀUSULA

El Madrid demana 1.000 
milions per Cristiano
n Florentino Pérez ja ha fet sa-
ber a Cristiano Ronaldo que si 
vol sortir del Madrid el club que 
vulgui fitxar-lo haurà d’abonar 
els 1.000 milions d’euros de 
la seua clàusula. El club no vol 
augmentar-li el sou fins als 40 
milions que demana el jugador.

DAVANT DEL TAD

Denuncien el viatge   
a Rússia de 2 milions
n El sindicat futbolistes ON ha 
presentat una denúncia davant 
del TAD perquè investigui el vi-
atge de dos milions d’euros a 
Rússia aprovat per l’anterior di-
rectiva de la RFEF i cancel·lat pel 
president Luis Rubiales.

Eusebio Sacristán: “Sóc conscient del 
moment històric que viu el Girona”

Eusebio Sacristán durant la presentació com a tècnic del Girona.

AGÈNCIES
❘ GIRONA ❘ Eusebio Sacristán va 
reconèixer en la seua presen-
tació com a tècnic del Girona 
que és “conscient del moment 
històric que viu el club”, de cara 
a la seua segona experiència a 
Primera.

Tot i així, el vallisoletà, que 
ha firmat un contracte amb 
l’entitat blanc-i-vermella fins 
al 2020, va remarcar que està 
decidit a donar “el millor” de si 
mateix per continuar “creixent 
com a tècnic i com a persona”. 
“Vull aprofitar la inèrcia de tot 

allò positiu que s’ha estat fent 
fins ara. Però intentaré donar 
el meu segell a l’equip, el meu 
toc”, va destacar el tècnic des-
prés de desfer-se en elogis cap al 
seu predecessor, Pablo Machín. 
“Ha estat molt important en els 
resultats aconseguits en les úl-
times temporades. A través del 
seu estil de joc particular, ha 
sabut transmetre una energia 
molt positiva i ha dotat l’equip 
de personalitat”, va afegir. En 
aquest sentit, Eusebio vol con-
tinuar treballant “en la línia del 
que ha fet Pablo” i desitja “con-

tinuar comptant amb el nucli de 
la plantilla que va aconseguir 
l’èxit de ser un dels millors de-
butants en la història de la Lli-
ga”. El tècnic, que es va mostrar 
enormement agraït al Girona 
per la “confiança dipositada”, 
va insistir que la seua idea és 
adaptar-se “a aquesta idea de 
joc que tan bons resultats li ha 
donat al club, afegint-li els meus 
matisos”. A la roda de premsa, 
Eusebio va estar flanquejat pel 
president del Girona, Delfí Geli, 
i pel director esportiu de l’enti-
tat, Quique Cárcel.

GIRONA FC

FITXA PERSONAL

Ramon Planes Novau

Edat: 50 anys.

Lloc de naixement: Lleida, 
5 de novembre del 1967.

z Es va iniciar com a tècnic de 
futbol sala i va passar set tem-
porades al futbol base del Llei-
da. Després d’entrenar el Tremp 
i el Balaguer, va formar part del 
cos tècnic del Vasco de Gama. 
Les seues primeres experiènci-
es com a director esportiu van 
ser a l’Hospitalet, Racing, Ala-
bès i Lleida, abans de passar a 
l’Espanyol. També va estar al 
Tottenham abans d’altres clubs.

n La selecció espanyola 
encara avui (20.45, Cua-
tro) l’última prova abans de 
l’inici del Mundial, buscant 
davant Tunísia recuperar les 
bones sensacions de la fase 
de classificació i l’enganxa-
da, en l’únic test en el qual 
Julen Lopetegui comptarà 
amb tots els elegits tret de 
Carvajal. “És un rival que 
té molt ritme de partit i que 
ha empatat contra Turquia i 
Portugal. Té coses molt inte-
ressants i ens obligarà a fer 
un bon partit, per estabilit-
zar conceptes i arribar més 

afinats, encara que només 
tenim sis canvis. La millor 
manera de preparar-nos és 
fent un bon partit”, va dir 
ahir el tècnic. Lopetegui va 
celebrar que Sergio Busquets 
estigui “perfectament” des-
prés de passar una gastroe-
nteritis. “Ha entrenat i si no 
passa res estrany estarà al 
partit”, va confirmar abans 
de parlar de la recuperació 
de Carvajal. “Està que cal 
subjectar-lo de les ganes que 
té. Arribarà segur, però no sé 
si al primer o segon partit”, 
va afegir.

La selecció espanyola disputa avui 
l’últim test abans del Mundial
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Busqueu maneres d’ajudar. Ja sigui par-
ticipant en esdeveniments familiars o 

comunitaris, la vostra contribució no passarà 
desapercebuda. Feu que les accions comptin.

TAURE 20-IV / 20-V.
Poseu en pràctica alguns canvis que 
voleu fer a casa. Fer acció física motivarà 

d’altres a unir-s’hi i ajudar. Celebreu els assoli-
ments amb les persones que estimeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
La set de coneixement i naturalesa cu-
riosa us portarà a un viatge mental cap 

a les tendències futures i oportunitats per gua-
nyar diners. Assistiu a una fira comercial.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Escolteu el que s’ofereix, però torneu a 
verificar per assegurar-vos que sigui 

factible abans de donar el vistiplau. Un canvi físic 
no resultarà com us espereu.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Alterar la vostra vida o situació actual 
requerirà més reflexió abans d’entrar en 

acció. Feu plans i col·laboreu amb persones que 
coneixeu perquè us donin suport.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Participeu en una activitat que prometi 
oferir suggeriments que millorin la for-

ma en què us veieu, sentiu i avanceu a la vida. 
Un canvi us farà bé.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Enfrontareu algunes dificultats al tractar 
amb amics o familiars. Si us imposen 

exigències, oferiu suggeriments que siguin fac-
tibles en lloc de provar de complaure’ls.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Un viatge d’un dia, anar a una reunió o 
fer una cosa especial amb algú que es-

timeu us canviarà l’actitud. Una sortida de com-
pres donarà lloc a adquirir quelcom inusual.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Observeu tots els pros i els contres 
abans d’acceptar una cosa que pot no 

afavorir-vos. Algú tindrà motius ocults que poden 
acabar costant-vos diners.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Podeu necessitar un canvi, però algú 
proper a vosaltres pot estar-hi en des-

acord. Assegureu-vos de tenir establert un pla 
abans de parlar de les vostres intencions.

AQUARI 20-I / 18-II.
Modifiqueu la forma en què viviu per 
reduir les despeses generals o atreure 

diners extres. Una cosa que heu fet en el passat 
pot convertir-se en una oportunitat.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Emocions barrejades portaran a un er-
ror. No us apresseu a prendre una deci-

sió. Reuniu informació d’una font confiable abans 
d’arriscar-vos.

Alumnes de l’IES Josep Lladonosa visiten  
el Parlament Europeu a Brussel·les
Un grup d’estudiants de l’IES Josep Lladonosa de Llei-
da va visitar les instal·lacions del Parlament Europeu, a 
Brussel·les, amb l’objectiu de conèixer les institucions que 
formen part d’aquest organisme i el seu funcionament.

IES JOSEP LLADONOSA

ESCOLA ALFRED POTRONY

Els escolars de Térmens aprenen els 
beneficis de la fruita amb un taller
L’Escola Alfred Potrony de Térmens va organitzar un 
taller de cuina per promocionar el consum de fruita entre 
els més petits. L’activitat, que forma part del programa 
Nereu, va anar a càrrec de la nutricionista Naila Martínez.

El CAP de la Pobla de Segur promou l’ús  
de La Meva Salut entre gent gran
El CAP de la Pobla de Segur va organitzar recentment un 
taller per promoure entre els grans l’ús de La Meva Salut, 
un espai digital en el qual la ciutadania pot consultar in-
formació personal sobre el seu estat de salut.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Els graduats en Educació Infantil de la UdL recullen l’orla a la Llotja
El teatre de la Llotja va acollir 
ahir l’acte d’entrega d’orles del 
grau d’Educació Infantil de la 
Universitat de Lleida, un acte 
festiu amb què els estudiants 

van acomiadar una nova eta-
pa acadèmica amb familiars i 
amics. Un a un, aquests futurs 
professors van pujar a l’esce-
nari per recollir l’orla de la 

promoció. Per la seua banda, 
la catedral de la Seu Vella es 
va convertir en l’escenari de la 
cerimònia de graduació del grau 
de Treball Social.

AMADO FORROLLA

El Conservatori celebra el final de curs
El Conservatori Municipal de 
Lleida va posar ahir el colofó al 
curs escolar amb un concert. Els 
joves estudiants van omplir de 
música l’Auditori Enric Grana-
dos, fent les delícies dels fami-

liars i amics al posar en pràcti-
ca les nocions que havien après 
aquest any. 

També va assistir a l’acte d’en-
trega de diplomes la regidora de 
la Paeria, Rosa Maria Salmeron, 

que va animar els joves músics 
a continuar amb la formació. A 
banda del concert, la cerimònia 
va incloure l’entrega de diplo-
mes a les diferents seccions de 
l’escola.

ANDREA MORANCHO

Els joves músics van posar en pràctica el que havien après l’últim any amb un concert.
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