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0 gavà

1 alcarràs

gavà: lberto; Víctor, Rubén G., Bilal, Marcos 
(Hugo, 66’), Joel, Ferran (Pablo, 60’), Martí, Ru-
bén S. (Marcel, 71’), Gerard i Albert.

alcarràs: Jose; Berni, Miret, Youssef (Pasa-
nau, 83’), Yus, Ribes, Sidi (Bili, 87’), Pau, Estany 
(Fofana, 60’), Faci i Alexis (Cendrós, 45’).

gols: 0-1 (68’), Youssef.

àrbitre: Ricard Navarro, va amonestar Rubén 
G. (5), pel Gavà i Estany (39’), Youssef (56’), Jose 
(76’), Yus (83’), Joel (89’), per l’Alcarràs.

❘ GAVà ❘ L’Alcarràs va superar ahir 
el primer desplaçament de la 
temporada amb una victòria per 
0-1 al camp del Gavà. Un solita-
ri gol de Youssef va valer perquè 
els lleidatans s’emportessin els 
primers tres punts i ja en sumin 
quatre en dos jornades –després 

d’empatar la setmana passada 
amb l’Atlètic Lleida a casa–.

Durant els primers minuts, 
l’Alcarràs va tenir dos oportu-
nitats per marcar, però no les 
va aprofitar. L’intercanvi de 
cops va ser constant però cap 
equip aconseguia avançar-se 
en el marcador malgrat la seua 
vocació atacant, en part per la 
bona actuació dels porters.

La igualada es va trencar al 
minut 68, quan en una contra 
Sidi va centrar a l’àrea i Youssef 
va rematar gol (0-1). L’atacant, 
que ha anotat els dos únics gols 
de l’Alcarràs en Lliga, tornava 
a donar punts al seu equip, en 
aquest cas tres. 

Uns punts que Jose es va en-
carregar de preservar al tram 
final, amb dos bones parades 
que van evitar l’empat.

futbol primera catalana

Un gol de Youssef dona  
a l’Alcarràs el primer 
triomf de la temporada

El Comitè exclou el 
Mollerussa de la 
pròxima Copa Lleida

futbol primera catalana

❘ llEiDA ❘ El Comitè de Compe-
tició de Lleida ha sancionat 
el Mollerussa amb l’exclusió 
de la pròxima edició de la 
Copa Lleida, arran de la in-
compareixença a les semifi-
nals del torneig d’aquest es-
tiu, i li imposa una multa de 
175 euros. La sanció ha estat 
rebuda amb “sorpresa” al 
club del Pla d’Urgell, segons 
explicava ahir el president, 
Jaume Vallverdú. “És un tor-
neig amistós de pretemporada 
i aquesta situació no està pre-
vista a les bases de la compe-
tició”, explicava. “Pensàvem 
que ja estava passat el tema, 
però ara presentarem un re-
curs per almenys saber d’acord 
amb què ens sancionen”, afe-
gia. El Mollerussa juga avui a 
Valls (16.30 hores).

Jordi garcía, del Tàrrega.

D’altra banda, el Tàrrega, 
que avui rep el Solsona (17.00) 
ha reforçat la plantilla amb el 
fitxatge del davanter centre 
Jordi Garcia, de 20 anys. El 
Borges, per la seua part, rep 
el Catllar (17.00).

Bottas sortirà 
primer per la 
sanció a Hamilton

automobilisme

❘ iStANBul ❘ Lewis Hamilton 
(Mercedes) va ser el més rà-
pid a la classificació del GP 
de Turquia de F1, però sor-
tirà onzè a l’haver canviat 
components del motor. La 
pole l’ocuparà el seu com-
pany Valtteri Bottas, seguit 
per Max Verstappen (Red 
Bull), màxim rival del brità-
nic per al Mundial. Fernan-
do Alonso (Alpine) sortirà 
cinquè, el seu millor lloc a la 
graella de l’any.

Pogacar guanya  
a l’esprint el Giro 
de la Llombardia

ciclisme

❘ BèRGAM ❘ L’eslovè Tadej Poga-
car (UAE), doble campió del 
Tour, va guanyar ahir el Gi-
ro de la Llombardia, en què 
va vèncer a l’esprint l’italià 
Fausto Masnada (Quick Step) 
i a 50 segon d’Adam Yates 
(Ineos), que va completar el 
podi. És la segona victòria de 
Pogacar en les “clàssic monu-
ment”, després de guanyar 
aquest any també a Lieja.

Isidre Esteve 
voreja el Top 10 al 
Ral·li del Marroc

motor

❘ RABAt ❘ El lleidatà Isidre Es-
teve va voreja el Top 10 a 
la primera etapa del Ral·li 
del Marroc, en què va aca-
bar al lloc 11. Esteve (Rep-
sol Rally Team) va patir la 
ruptura de la corretja de la 
direcció, però va poder aca-
bar la jornada en una bona 
posició. “Hem estat pacients 
i les sensacions amb el cotxe 
són molt bones”, va valorar.

L’Associació 
encadena la 
tercera victòria

handbol

❘ llEiDA ❘ L’Associació Lleida-
tana d’Handbol va encade-
nar la tercera victòria, en 
tres partits, per la qual cosa 
es manté al capdavant de la 
classificació de la Lliga Ca-
talana. L’equip lleidatà es va 
imposar ahir per 38-23 al 
Cardedeu. Malgrat el marca-
dor folgat, a l’Associació li va 
costar entrar al duel i durant 
la primera part va estar deu 
minuts sense anotar, tot i que 
va arribar al descans amb un 
còmode avantatge, 17-11.

Bruno Di Benedetto, en una acció del partit amb el Liceo.

AlBA tARRéS/ClARA liáñEz

J.c. monge
❘ llEiDA ❘ El Lleida Llista, cinquè a 
l’OK Lliga amb 5 punts, i invic-
te després de la disputa de tres 
partits, visita avui el Manlleu 
(12.15), tercer amb 6 punts, en 
el primer partit d’una marató 
de quatre que l’equip d’Albert 
Folguera haurà d’afrontar en 
deu dies, abans de debutar a 
la WS Europe Cup, competi-
ció que ha guanyat les tres últi-
mes edicions. Després de jugar 
a la pista d’un Manlleu que ha 
començat molt bé la Lliga i en 
què juga el lleidatà Pol Franci, 
els lleidatans jugaran dimarts 
a Palafrugell, el diumenge dia 
17 rebran el Girona i, el dime-
cres 20, jugaran a Calafell. I 
aquell cap de setmana viatjarà 
a França per debutar a la com-
petició continental.

“Sí, aquesta ha estat l’última 
setmana amb una planificació 
d’entrenaments normal”, asse-
nyalava Folguera. “No ens hem 
entrenat amb gaire normali-
tat aquest inici de temporada i 
costa agafar el ritme”, afegia. 
Pel que fa al partit d’avui, va 
advertir que “és dels difícils. El 
Manlleu és un equip que aca-
ba d’ascendir i han començat 
molt bé. És un equip jove, amb 
talent, al qual potser els falta 
experiència, però la supleixen 
amb qualitat. Són atrevits i va-
lents i no ens ho posaran fàcil”, 
va afegir.

El Llista obre avui a Manlleu 
una marató de partits
L’equip d’Albert Folguera afronta quatre encontres de Lliga en deu dies

hoquei ok lliga

1 Barcelona 12 4 4 0 0 32 9
2 Liceo 10 4 3 1 0 18 10
3 Reus 7 4 2 1 1 16 17
4 Manlleu 6 3 2 0 1 14 14
5 Alcobendas 6 4 2 0 2 18 17
6 LLEIDA LLISTA 5 3 1 2 0 16 13
7 Noia 5 4 1 2 1 20 14
8 Alcoi 5 4 1 2 1 18 13
9 Calafell 4 4 1 1 2 16 19

10 Palafrugell 4 4 1 1 2 15 20
11 Igualada 3 3 1 0 2 8 20
12 Girona 3 4 1 0 3 7 19
13 Caldes 1 3 0 1 2 6 8
14 Voltregà 1 4 0 1 3 6 17

ok LLiga

 Equip pt J G E p GF GC

Classificació general

Resultats
Barcelona - Palafrugell 10-3
Alcoi - Reus 3-3
Liceo - Voltregà 4-0
Alcobendas - Calafell 4-2
Noia - Girona 9-2
Caldes - Igualada Avui
Manlleu - LLEIDA LLISTA Avui

El tècnic, que podrà comp-
tar amb tots els jugadors per a 
aquest compromís, va explicar 
que “espero que tornem a com-
petir bé, com hem fet fins ara”. 
El Llista ha guanyat un partit 
i n’ha empatat dos encara que, 
com recorda Albert Folguera, 
“tant amb el Liceo com amb 
el Noia anàvem guanyant i no 
ho vam fer per detalls que hem 
de polir”.
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