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xavier madrona
❘ LLeiDa ❘ Més de vuitanta juga-
dors de vuit equips alevins 
mixtos procedents d’Agra-
munt, Guissona, Tàrrega, 
Montsó i Lleida ciutat, parti-
ciparan aquest diumenge en la 
Copa Valors de minihandbol, 
un torneig en el qual el fair 
play també compta i molt per 
ser el vencedor de la competi-
ció i que apadrina el mític exju-
gador d’handbol del FC Barce-
lona i actual director esportiu 
de la secció, David Barrufet.

La Copa Valors, que orga-
nitza el Club Handbol Lleida 
Pardinyes juntament amb l’em-
presa Sport Challenge, es basa 
en quatre eixos principals que 
determinen la victòria i la nova 
normativa de joc. En aquest 
sentit, els barems per mesurar 
els valors de cada equip seran 
mostrar una targeta verda a 
cada jugador que tingui un gest 
d’esportivitat; un tercer temps 
de camaraderia en què tots dos 
equips dialogaran després del 
partit exercint de mediadora 
una psicòloga; un mural o espai 
de convivència on pares i fills 
penjaran dibuixos amb frases 
que fomentin aquests valors 
cívics; i finalment, acompa-
nyants i seguidors dels equips 
podran puntuar-se mútuament 
per determinar quina ha estat 
la millor afició. 

Amb tots aquests paràme-

tres s’establirà quin ha estat el 
millor equip, no en funció dels 
punts obtinguts en la competi-
ció sinó en funció dels valors 
demostrats.

Aquesta iniciativa ja es va 
posar per primera vegada en 
pràctica a Lleida el mes de 
març amb el col·legi Episcopal 
com a seu, l’àrbitre de futbol 
de Primera Xavier Estrada 
Fernández com a padrí i, en 
aquest cas, amb competicions 
de futbol sala i voleibol. 

Encara que on va nàixer re-
alment va ser a Tortosa i Ra-
mon Folguera, de Sport Cha-
llenge, la va importar a Lleida. 

El president de l’Handbol Par-
dinyes, José Miguel Zubieta, 
va destacar que aquest torneig 
està amb consonància amb el 
programa del club denominat 
Esports amb Valors, mentre 
que David Barrufet va defen-
sar l’handbol com un esport 
“de somriures on els nens dis-
fruten molt”.

handbol esport base

La presentació va tenir lloc a ilerdent, patrocinador del torneig.

L’Handbol Pardinyes 
acull la Copa Valors
Diumenge amb vuit equips alevins i premia el ‘fair play’

submarinisme competició

els membres del club Busseing Pallars de Tremp.

El Busseing Pallars, en el Top-6 
estatal d’imatge subaquàtica
❘ tremp ❘ El club Busseing Pallars 
de Tremp va aconseguir una 
cinquena i una sisena places 
en el Campionat d’Espanya 
de fotografia submarina que 
organitza la FEDAS i que 
es va disputar recentment a 
Granada. Jordi Riba i Chari 

González van ser cinquens en 
fotografia, mentre que Marc 
Pedral i Pep Fillat van acabar 
sisens en vídeo.

Per la seua part, Jordi Riba 
va ser el guanyador en la cate-
goria de fotografia d’ambient 
sense model.

Els Gasol vencen 
i obtenen les 
seues millors 
marques de l’any

bàsquet

❘ houston ❘ Els germans Pau 
i Marc Gasol van viure la 
seua gran nit triomfal tant 
en l’apartat individual com 
d’equip a l’establir sengles 
marques de millor anotació 
de la temporada, que a més 
van ajudar al triomf en la jor-
nada de l’NBA. Pau Gasol, 
amb 24 punts, va tornar a 
mostrar la seua condició de 
líder i va encapçalar l’atac 
balancejat dels Spurs de San 
Antonio, que van vèncer a 
domicili 105-110 els Kings 
de Sacramento. Per la seua 
part, Marc Gasol va enciste-
llar 26 punts, inclòs un triple 
d’or que va fer la diferència 
al marcador final davant de 
Los Angeles Clippers (107-
111). A més, ho va celebrar 
caminant com un conegut 
lluitador dels EUA.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


