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ElManchester
Unitedguanya
i jaés segon

FUTBOL

❘ SOUTHAMPTON ❘ El francès Mar-
tial va aconseguir ahir, amb
els seus dos gols, donar els 3
punts al Manchester United
en la victòria (2-3) davant el
Southampton en la sisena jor-
nada, amb un De Gea espec-
tacular sota pals, per quedar-
se a 2 punts del Manchester
City, líder de la categoria, al-
hora que el Liverpool va ser
incapaç de guanyar el Nor-
wich City (1-1) aAnfield, cor-
roborant el seu mal moment
en el cinquè partit consecutiu
sense guanyar. Per la seua
part, elTotenham va guanyar
1-0 el Crystal Palace.

Cinquètítol
mundialpera
GómezNoya

TRIATLÓ

❘ CHICAGO ❘ Javier Gómez No-
ya va fer ahir història a l’acon-
seguir el seu cinquè títol mun-
dial en triatló, una cosa no
aconseguida fins ara per nin-
gú, després de quedar segon
a la Gran Final del campionat
que es va disputar a Chicago
(EUA) i que va guanyar un al-
tre espanyol, Mario Mola.
Aquest títol se suma a un en-
vejable palmarès que inclou
el triple campionat d’Europa
(2007, 2009 i 2012) i catorze
proves de la Copa del Món,
així com la medalla de plata
en els Jocs de Londres 2012.

Victòriaajustadade
l’HandbolPardinyes
en lapresentació
Derrota per la mínima el Gavà (21-20)

HANDBOLPRETEMPORADA

Jugadors i tècnics de l’Handbol Pardinyes es van fer la foto d’equip abans del partit.

❘ LLEIDA ❘ L’Handbol Pardinyes va
disputar ahir, en la presentació
davant l’afició, l’últim partit
amistós abans del seu debut ofi-
cial davant del Gavà a la Prime-
ra Nacional. Els jugadors dirigits
perTxema del Rosal es van im-
posar a l’Handbol Manyanet per
tan sols un gol de diferència (21-
20) en un matx molt igualat.

El marcador va estar molt
ajustat en tot moment i cap dels
dos equips no va aconseguir un
avantatge superior als tres gols.
Va començar una mica millor el
Pardinyes, que es va avançar en
el lluminós durant gran part dels
30 primers minuts, però els ju-
gadors de tots dos conjunts se’n
van anar al descans amb un lleu-

ger avantatge dels visitants (10-
11).

A la segona part, va continu-
ar la mateixa tònica que a la pri-
mera, amb les defenses impo-
sant-se als atacs i amb els por-
ters com els jugadors més des-
tacats de l’encontre.

Es va notar que era un partit
de pretemporada, ja que va fal-
tar una mica de ritme en atac,

AMADO FORROLLA

però va servir perquè els juga-
dors agafessin més càrrega físi-
ca, sobretot els nous fitxatges:
els laterals Sergi Pujol i Joseba
Amiano i l’extrem esquerreMar-
tí Ruiz. Finalment, el matx va
acabar amb victòria local 21-20,
gràcies en bona mesura a la bo-

na actuació del lateral dret Da-
ni Sanjuan, amb cinc gols, i del
central RubénTardio, amb qua-
tre.Això suposa el segon triomf
del Pardinyes en quatre partits
de pretemporada, després de les
victòries davant del BMOsca B
(18-19) i les derrotes amb el Do-

minicos saragossà (20-19) i
l’Igualada (24-22).

Per la seua part, el segon
equip del Pardinyes també es va
presentar davant l’afició i tam-
bé va guanyar, en aquest cas da-
vant l’Agramunt per un clar 26-
21.

MÀXIMA IGUALTAT

Cap dels dos conjunts
no va estar mai més de
tres gols a dalt en
el marcador

Derrotadesprésdelaressaca
El Cadí la Seu paga el cansament al proclamar-se campió de la Lliga Catalana
dissabte i cau davant el Mann Filter en l’últim amistós abans d’iniciar la Lliga

Georgina Bahí, jugadora del Cadí la Seu, intenta prendre la pilota a la nord-americana Cherin Miller.

AGUSTÍ PEÑA

REDACCIÓ
❘ LA SEUD’URGELL ❘ Derrota del Cadí
la Seu en l’últim amistós de pre-
temporada abans de l’inici de la
Lliga Femenina, davant d’un
Mann Filter de Saragossa que va
saber aprofitar el cansament de
l’equip de l’Alt Urgell, que dis-
sabte es va proclamar campió de

la Lliga Catalana. Les lleidata-
nes van cedir per un ajustat 73-
77 i el conjunt aragonès es va ad-
judicar el Memorial Jesús Cer-
vós. El tècnic Joan Carles Pie va
repartir minuts entre la plan-
tilla després de l’esforç de dis-
sabte i el primer quart es va con-
vertir en un intercanvi de ciste-

lles que va acabar en un 20-20.
Malgrat els intents del Cadí de
deixar enrere les saragossanes
en el marcador, el físic va comen-
çar a decantar la balança i al des-
cans el Mann Filter va arribar
amb 6 punts de marge (35-41).
Les de l’Alt Urgell van estar
menys intenses en defensa, una

de les causes per les quals el
Mann Filter va continuar domi-
nant al final del tercer quart (52-
57). Finalment, el Cadí la Seu va
acabar cedint per 4 punts de
marge abans de debutar dissab-
te a la Lliga Femenina, visitant
a partir de les 18.15 la pista del
Bembibre lleonès.

BÀSQUETPRETEMPORADA


