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ESPORTS

HOQUEI OK LLIGA FEMENINA

Reina del gol amb 18 anys

Victòria Porta, del Vila-sana, és la segona màxima golejadora en la seua primera
temporada a l’elit || Només s’ha quedat sense marcar en quatre partits
JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘ El Vila-sana va fer dissabte passat un pas de gegant
cap a una permanència a l’OK
Lliga femenina que ja té pràcticament assegurada. Es va imposar per 2-5 a la difícil pista del
Bigues i Riells i els cinc gols de
l’equip els va firmar la mateixa
jugadora, Victòria Porta (Vila-sana, 1-2-2000). És el millor
registre en un partit de la davantera de l’equip del Pla d’Urgell, però el seu idil·li amb el gol
dura des de la primera jornada
i, en el seu debut a la màxima
categoria és la segona màxima
golejadora, amb 29 gols, a només dos de la pitxitxi Gemma
Solé, del Cerdanyola, que n’ha

marcat 31. Victòria Porta, que
només s’ha quedat sense marcar en quatre partits, ha firmat
més de la meitat dels gols del
seu equip, 29 de 49.
“Ser la segona màxima golejadora és una cosa que encara
no em crec”, explica la jove jugadora, que estudia segon de
Batxillerat. “A l’OK Lliga hi
ha jugadores molt bones, així
que, en el meu primer any, es-

HOQUEI

Juneda,
escenari del
Català Júnior
❘ JUNEDA ❘ El XXXVI Campionat de Catalunya Júnior
d’hoquei es disputarà aquest
cap de setmana, de divendres
a diumenge, a Juneda. En la
competició prendran part
Arenys de Munt A, Barcelona A, Noia B, Vilafranca,
Barcelona B, Vic, Caldes, Noia A, Manlleu i Reus.
El Lleida Llista també s’ha
classificat per al Campionat
de Catalunya, però el de la
categoria juvenil es disputarà a Vila-seca del 27 al 29
d’aquest mes. En aquest torneig també hi haurà, entre
d’altres, Barça i Noia.

ESPORT ESCOLAR

Alcarràs reuneix
850 alumnes
a l’olimpíada

REBUTJA OFERTES

Assegura que encara que
li arribin ofertes d’altres
clubs no vol deixar el
del Pla d’Urgell

31

Victòria Porta, en un dels partits d’aquesta temporada a l’OK Lliga femenina.

tar entre les deu primeres ja em
sorprenia, o sigui que estic molt
contenta de com ens estan sortint les coses”. També té clar que
el mèrit és de tot l’equip: “Jugo davant i darrere hi ha unes
jugadores molt bones. Sé que
si perdo una bola les defenses
la recuperaran i, si no, tenim
una portera que també és molt
bona. Per això jugo amb més
tranquil·litat.”

TENIS COMPETICIÓ

Victòria forma part de la història del club. “Vaig començar
de petita, quan un grup de pares
va crear el club i em va agradar.
Mai no he pensat a canviar d’esport. Hem crescut tots junts i
estar a l’OK Lliga ho estem gaudint molt.”
Reconeix que l’ha sorprès arribar tan ràpid a l’elit. “Quan
vam arribar a Segona Catalana jugàvem contra gent de 30

anys. Però, bé, anàvem guanyant partits i al segon any ja
vam ser campiones.”
Sobre possibles ofertes, la jove jugadora comenta que “a mi
m’han dit res, però tots diuen
que sí que hi ha interès. Però
m’és igual. Tinc molt clar que
no marxaré de Vila-sana”. “Almenys un any més seguiré i només m’ho pensaria pels estudis”,
conclou.

❘ ALCARRÀS ❘ Les Ampes dels
diferents centres escolars i
de l’institut d’Alcarràs van
organitzar, aquest cap de setmana passat, la 44 edició de
les Olimpíades Escolars de
la localitat. En aquesta activitat ja clàssica van prendre
part un total de 850 nens i
nenes de les diferents escoles
d’Alcarràs, que van competir
en diferents disciplines esportives que completaven el
programa de l’olimpíada. La
jornada ludicoesportiva va
comptar amb una nombrosa
presència de públic.

MOTOR AUTOMOBILISME
ARMAND J. ABELLÓ

Els dos finalistes, amb el nou president del club, José Luis Solans.

Hugo Palomar guanya l’Open
Prats Llongueras al CT Lleida
❘ LLEIDA ❘ El tenista Hugo Palomar
es va proclamar, aquest cap de
setmana, campió de l’Open
Prats Llonguera, disputat a les
instal·lacions del CT Lleida, a
l’imposar-se en la final a David Enfedaque per 6-1 i 6-1.
Palomar va demostrar un ex-

cel·lent moment de forma, així
com una major experiència en
aquest tipus de partits. L’entrega de premis la va presidir el
nou president del CT Lleida,
José Luis Solans, acompanyat
del directiu Natxo Fontova i el
director esportiu, Ramon Melé.

El lleidatà Joan Caballer, a l’Open Slalom Drift de Montmeló
❘ LLEIDA ❘ El pilot d’Almenar Joan
Caballer, de l’equip FG Performance, va sumar els primers
punts de la temporada en el I
Round de l’Open Slalom Drift,

disputat aquest cap de setmana
al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Caballer,
afectat per diversos problemes
mecànics, es va quedar a les

portes de la semifinal. “L’important era sumar els primers
punts de la temporda”, va valorar. També hi va competir José
Fillo, al mateix equip.

