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❘ LLeiDa ❘ La plantilla sènior mas-
culina del Balàfia Vòlei, que 
jugarà la tercera temporada 
consecutiva a la Primera divi-
sió estatal, va començar ahir els 
entrenaments de pretempora-
da al pavelló municipal Juanjo 
Garra. L’equip, que serà dirigit 
per segona temporada pel tècnic 
Jordi Martínez, el componen els 
jugadors Juanjo Martínez, Hèc-
tor Miarnau, Pau Banda, Adam 
Aliseda, Xavi Centelles, Carles 
Tersa, Àngel Martín, Ferran Es-
pasa, Jaume Isanta, Juan Cam-
pillos, Jordi García, Òscar Ro-
dríguez, Agustí Tremosa i Marc 
Maturana. Tan sols ha causat 
baixa respecte a la campanya 
passada Pepe Baró, mentre que 
han pujat al primer equip tres 
jugadors del B.

Un estranger a prova
A més, l’equip podria tenir 

per primera vegada un jugador 
estranger a les seues files, ja que 
es troba a prova el polonès Bar-
tek, de 23 anys i amb experièn-
cia a la Segona divisió del seu 
país. “Per motius laborals, ha 
vingut a residir a prop de Lleida, 
a Fraga, i se’ns ha presentat la 
possibilitat d’incorporar-lo. Ha 
jugat a un molt bon nivell, ja que 
el voleibol a Polònia és potent”, 
va explicar Jordi Martínez.

El tècnic del Balàfia Vòlei 
comptarà aquesta temporada 

amb un grup més ampli que la 
passada, en la qual, va reconèi-
xer, “vam estar una mica justos 
d’efectius. Aquest any tindrem 
entre catorze i quinze jugadors i 
no els dotze justos de la tempo-
rada passada. Cal comptar que, 
durant la temporada, arriben 
lesions i altres contratemps, per 
la qual cosa és millor tenir un 
bon nombre d’efectius”.

L’objectiu de l’equip aquesta 
campanya serà, com l’anterior, 
classificar-se a la zona mitjana 
de la taula, és a dir, entre els 
vuit primers. El Balàfia Vòlei, 
que començarà la Lliga a la pista 
del CV Barberà el 7 d’octubre, 
tindrà un dur calendari de com-
petició. Segons Jordi Martínez, 
“en la primera volta ens enfron-
tarem als forts a casa i als del 

nostre nivell fora, per la qual 
cosa serà un hàndicap”.

Durant la pretemporada, el 
Balàfia Vòlei té, de moment, ja 
confirmat un torneig triangular 
els dies 23 i 24 de setembre, a 
Barcelona, davant de l’Aula i 
l’Encamp andorrà. Aquest últim 
equip vol convidar els lleida-
tans al seu torneig de mitjans 
de setembre.

La plantilla del Balàfia vòlei, ahir al pavelló Juanjo garra, on va iniciar la pretemporada.
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El Balàfia Vòlei prova un 
polonès i manté el bloc
Inicia la pretemporada amb l’objectiu de quedar a la Lliga entre els 8 primers

voleibol primera divisió

Canvi de cicle 
al Pardinyes 
amb cinc             
del planter
Inicia el treball sense 
4 jugadors retirats

handbol lliga catalana

L’equip de l’Handbol Pardinyes, que dirigiran Txema del rosal i Kelvin de León.

x.m.r.
❘ LLeiDa ❘ L’Handbol Pardinyes sè-
nior masculí, que competirà un 
any més a la Lliga Catalana An-
tonio Lázaro, va iniciar ahir els 
entrenaments de pretemporada 
amb una profunda renovació a 
la plantilla, que comptarà amb 
fins a cinc jugadors del planter 
que pujaran al primer equip 
(Jon Zubieta, Aleix Villacam-
pa, Marc Julià, Aleix Gómez i 
Llull Farrando), a banda d’altres 
incorporacions. Entre aquestes, 
destaca la de l’extrem esquerre 
júnior del Puerto Sagunto (club 
de Lliga Asobal), Marc Gallart, 
que ha vingut a Lleida a estudi-
ar a l’Inefc. També arriben, en el 
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seu cas es tracta de tornades, el 
pivot format al planter Francesc 
Bernal, i el porter d’Andorra Ke-
vin Cañadas.

Al contrari, les baixes han 
estat notables per les retirades 

d’històrics com ara Delgado i 
Pifarré, per qüestió d’edat, i les 
d’Abel Jorge i Eloi Vidal, per 
problemes físics. També causen 
baixa Xavi Bosch i Sergi Pujol. 
“Sí, es tracta d’un canvi de ci-

cle”, va dir ahir el tècnic Txema 
del Rosal. El Pardinyes jugarà 
amistosos a Igualada, davant del 
Martorell a la Pobla de Segur i 
a Osca contra el filial de l’equip 
Asobal.

Muguruza, a 
segona ronda         
a l’Obert dels 
Estats Units

tenis

agèncieS
❘ nova york ❘ L’espanyola Gar-
biñe Muguruza, tercera fa-
vorita, va avançar ahir a 
la segona ronda de l’Obert 
dels Estats Units al vèncer 
la nord-americana Varvara 
Lepchenko per 6-0 i 6-3 en 
tan sols 53 minuts. 

La recent campiona de 
Wimbledon s’enfrontarà en 
segona ronda a la vencedora 
del duel entre la nord-ame-
ricana Claire Liu i la xinesa 
Ying-Ying Duan.

També va passar ronda Pa-
blo Carreño, mentre que Ni-
colás Almagro va caure da-
vant del nord-americà Steve 
Johnson per 6-4, 7-6 (2) i 7-6 
(5). Avui debuta Rafa Nadal.

Dos títols del CTT            
Borges a Cassà
❘ Les borges bLanques ❘ El CTT 
Borges va aconseguir dos tí-
tols en el torneig d’estiu de 
les 24 hores de tenis taula 
de Cassà de la Selva. Cesc 
Carrera, en benjamins, i Pau 
Palau, en infantils, es van 
proclamar campions. En la 
categoria absoluta, Oriol 
Monzó va ser segon.

El COI obre la porta als 
videojocs en els JJOO
❘ pequín ❘ El president del Co-
mitè Olímpic Internacional, 
l’alemany Thomas Bach, va 
destacar ahir en una entre-
vista per a la premsa xinesa 
que el seu organisme es-
tà considerant que els jocs 
electrònics (eSports) passin 
a ser disciplina esportiva en 
els Jocs Olímpics, però a con-
dició que no siguin violents.

El Japó domina en el 
Mundial de judo
❘ buDapest ❘ El Japó va mono-
politzar els èxits en la prime-
ra jornada dels Campionats 
del Món de judo, que es dis-
puten a Budapest, amb els 
triomfs de Naohisa Takato 
i de Funa Tokani en la cate-
goria masculina de menys 
de 60 quilograms i en la 
femenina de menys de 48, 
respectivament.

Acord de patrocini d’ICG 
amb la CE Mig Segrià
❘ torrefarrera ❘ El Club Espor-
tiu Mig Segrià presentarà 
demà l’acord amb el seu nou 
patrocinador, la firma tecno-
lògica ICG Software. El Mig 
Segrià agrupa el futbol base 
de Torrefarrera, Rosselló, Al-
guaire, Benavent i Vilanova 
de Segrià.


