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Bàsquet. L’Ekke CB Lleida venç el GEiEG (61-
47) i somia amb la fase d’ascens.
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Atletisme. Bernat Erta, convocat per al 
4x400 al Mundial, diu que buscarà l’or.
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Units per la pau
Antonina i Àngel, jugadors de l’Handbol Pardinyes, ella nascuda a Ucraïna i ell de mare russa, 
demanen que es posi fi a la guerra || “Al club ens ensenyen esport i ens formen com a persones”

HANDBOL VALORS

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ “Esclar que ens agra-
daria que es resolgués com 
més aviat millor el conflicte i 
que es posi fi a la guerra.” És 
l’al·legat de pau que llancen 
dos companys del Club Hand-
bol Lleida Pardinyes, Antoni-
na Gruixetska Matskiv, de 17 
anys i nascuda a Ucraïna, i Àn-
gel Sabaté Sitiouguina, de 19 i 
de mare russa.

Antonina va nàixer a Iva-
no-Frankivsk, una ciutat d’uns 
250.000 habitants situada a 
l’oest d’Ucraïna i una de les zo-
nes del país més allunyades de 
la guerra. Es troba a uns 600 
quilòmetres de la capital, Kíiv. 
Va arribar a Lleida, on treballa-
va el seu pare, sent un nadó de 
només 7 mesos.  

És filla única i ara viu amb la 
seua mare. “Allà tinc els meus 
avis i la gran majoria de la me-
ua família. Per sort són lluny 
dels enfrontaments i les bom-

bes i es troben bé. Allà, pel que 
ells ens conten, està la situació 
tranquil·la, però al principi no 
hi havia manera de contactar-hi 
perquè es van tallar les comu-
nicacions”, explica aquesta es-
tudiant de primer de Batxillerat 
científic que juga com a lateral 
esquerra al juvenil de l’Handbol 
Pardinyes que dirigeix l’entre-
nadora Anna Fillat.

Àngel va nàixer a Lleida, 
però la seua mare procedeix de 
la ciutat de Tambov, de gairebé 

300.000 habitants i situada a 
gairebé 500 quilòmetres al sud-
est de Moscou. Allà li queden 
uns cosins i un oncle. L’última 
vegada que va visitar els seus 
parents va ser quan tenia “12 
o 13 anys”, recorda. Aclareix 
que ell no pretén erigir-se en 
cap representant rus “perquè ni 
sé parlar l’idioma”, encara que 
es mostri orgullós dels orígens 
de la seua mare. El seu germà 
gran, Roman, sí que va nàixer 
allà, però es va traslladar sent 

molt petit fins a Lleida. Àngel, 
que juga de porter i ja és sèni-
or, té molt clar que “la política 
mai ha d’afectar les relacions 
interpersonals i aquí al club això 
es reflecteix en els valors que 
inculquen”.

Antonina assenteix amb el 
cap i afegeix que “aquest club 
és com una segona família. No 
només t’ensenyen esport sinó 
que t’ajuden i et formen com a 
persona”. Ella és producte del 
projecte conjunt entre l’Asso-

Antonina i Àngel, jugadors de l’Handbol Lleida Pardinyes, amb orígens i vincles ucraïnès i rus, respectivament, ahir al pavelló on s’entrenen i juguen.

AMADO FORROLLA

ciació Lleidatana, on va jugar 
fins al primer any de cadet, i 
l’Handbol Lleida Pardinyes, on 
compleix la tercera temporada.

Àngel porta des d’aleví al 
club després de començar a ju-
gar a l’handbol a l’Escola Riu Se-
gre. Pot parlar amb perspectiva 
del club i valora la seua filoso-
fia de valors. “M’agrada molt la 
forma que té d’entendre el crei-
xement del jugador en l’aspecte 
esportiu i com a persona. Aquí 
t’ensenyen a resoldre situaci-
ons difícils, a saber guanyar i 
també a saber perdre, que és 
el que costa més. El Pardinyes 
busca no només formar bons 
jugadors sinó també bones per-
sones”, assegura.

Al marge de l’handbol, Anto-
nina ja pensa a estudiar la car-
rera de Química o Biomedicina 
quan acabi el Batxillerat. Àngel 
vol fer un doble grau. “La Soci-
ologia i l’Estadística m’apassio-
nen”, conclou.

LES FRASES

«A Ucraïna tinc els meus avis i la 
gran majoria de la meua família, 
però per sort estan lluny dels 
enfrontaments i les bombes»

ANTONINA  

JUGADORA JUVENIL DE L’HANDBOL PARDINYES

«La política mai ha d’afectar les 
relacions interpersonals i aquí al 
nostre club això es reflecteix en 
els valors que ens inculquen»

ÀNGEL  

JUGADOR SÈNIOR DE L’HANDBOL PARDINYES
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