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JOSÉ LUIS CALVO

PepMuñoz, al costat de la pissarra en la xerrada tècnica que va impartir ahir a la Bordeta.

Xerrada del tècnic del Barça PepMuñoz a la UE Bordeta
❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Pep Mu-
ñoz, actual segon entrena-
dor del juvenilA del FC
Barcelona, va impartir ahir
una xerrada als tècnics de

la UE Bordeta que va ver-
sar sobre el model de joc
i la seua aplicació als en-
trenaments, principis es-
pecífics i objectius.Muñoz

també és professor del curs
nacional d’entrenador.An-
teriorment, hi havien fet
xerrades Emili Vicente i
Juan Carlos Oliva.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Pe-
re Pinós, professor de
l’IES de Ponts, va pre-
sentar dimarts el seu lli-
bre, Córrer enmig del
paradís, de Pagès Edi-
tors, on narra el gust
per córrer i les experi-
ències i vivències d’un
atleta amateur que va
arribar a aquest esport
complerts els 40.

Llibre d’atletisme
de Pere Pinós

❘ BALAGUER ❘ El CEN Ba-
laguer va aconseguir
cinc ors al MàsterAn-
toni Marrugat de nata-
ció que es va celebrar a
Vilanova. ImmaTorné,
en +45, va ser primera
en 200 i 800 lliure;
MarcAuberni, en 100 i
200 papallona, iAlbert
Barri, en 200 esquena.

El CEN Balaguer
destaca a Vilanova

TENISCOMPETICIÓ

Corretja, relleudeCosta
Àlex negocia amb la Federació Espanyola els últims detalls per ser el nou capità
de la Copa Davis || Albert rep a la Paeria l’homenatge de la ciutat

Albert Costa, entre el regidor Txema Alonso i l’alcalde, Àngel Ros, amb la ‘falcata’ que va rebre a la Paeria.

MAGDALENA ALTISENT

XAVIERMADRONA
❘ LLEIDA ❘ El lleidatàAlbert Cos-
ta, excapità de l’equip de la Co-
pa Davis que va conquerir re-
centment el cinquè títol en la
història d’aquesta competició
per al tenis espanyol, ja té subs-
titut. Serà, tret d’un gran contra-
temps, el també extenista Àlex
Corretja, que va guanyar amb
l’Albert la primera Davis per a
Espanya l’any 2000.

“Encara no tenim el nom del
nou capità, però és veritat que
Àlex Corretja és el que està mi-
llor posicionat, tot i que falten
per parlar uns detalls”, es va li-
mitar a dir ahir Albert Costa
mentre rebia un homenatge a la
Paeria.

La junta directiva de la Fede-
ració Espanyola havia de donar
ahir llum verda al nou capità,
però a última hora de la tarda
encara prosseguien les negocia-
cions.

Això indica que el relleu d’Al-
bert Costa, que actualment és el
coordinador de les seleccions i
encarregat de proposar el seu
substitut, no és senzill a causa
de la negativa de Rafa Nadal,
David Ferrer i Feliciano López
de competir a la Davis el 2012,
ja que prioritzen els Jocs de Lon-
dres.

Costa també ha mantingut
contactes amb JordiArrese i Ser-
gi Bruguera. Però és Àlex Cor-
retja amb qui es negocia i el que
disposa d’un consens més gran
per part dels jugadors. No obs-

tant, a la Federació es valora
molt el bon treball amb els jo-
ves d’Arrese, que va ser qui va
fer debutar Nadal a l’equip i
manté molt bona relació amb el
millor jugador espanyol.

També s’estudiarà el relleu del
capità de l’equip femení de la
Copa Federació. El català Mi-
quelMicoMargets ja suma vint
anys en el càrrec i les jugadores
han demanat per carta a la Fe-

deració que el substitueixin per-
què hi hagi un revulsiu.“Conei-
xem les inquietuds i l’opinió de
les jugadores, però estudiem a
veure què fem”, va admetre
Costa.

El lleidatà va ser rebut ahir a
la Paeria per l’alcalde, Àngel
Ros, i representants de la resta
dels grups municipals, i se’l va
homenatjar per la seua trajectò-
ria com a jugador i, ara, com a

seleccionador. Ros li va entre-
gar la falcata, la distinció hono-
rífica de la ciutat més represen-
tativa, i va recordar que l’última
persona que va rebre aquest ob-
sequi va ser el seleccionador de
futbolVicente del Bosque des-
prés de conquerir el Mundial.
“Per mi, és comparable el títol
mundial en futbol amb la Co-
pa Davis que heu conquerit”, va
afirmar Ros.

Pasaban,
padrinad’una
travessiaaAran

ESQUÍ

❘VIELHA ❘ L’alpinista Edurne Pa-
saban, la primera dona a con-
querir els catorze vuit mils
del planeta, serà la padrina
de la primera edició de la cur-
sa d’esquí de travessia Era In-
nocentada a Baqueira, que es
disputarà el pròxim dia 28 a
les 10.30 hores, i en què
acompanyarà els participants
durant el recorregut.

Aquesta cursa, que forma
part del programa d’accions
solidàries de SolidARAN, tin-
drà dos recorreguts: una mar-
xa popular i un altre ambmés
dificultat, tots dos amb sorti-
da i arribada a Orri.

Beckhamfitxa
pelParís Saint
Germain

FUTBOL

❘PARÍS ❘ El futbolista anglès Da-
vid Beckham serà jugador del
París Saint Germain (PSG)
a partir del pròximmes de ge-
ner, segons la premsa france-
sa, que ahir donava per fet
aquest fitxatge, que pretén ser
un cop d’efecte comercial per
a un club recentment comprat
per capital qatarià.

El salari que cobrarà el ve-
terà jugador de futbol, de 36
anys, serà de 800.000 eu-
ros mensuals i ja ha provocat
un escàndol a França. El cas
ha arribat fins i tot al Parla-
ment.


