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Nadal i Federer 
jugaran junts  
a la Laver Cup

tenis

❘ lonDres ❘ Roger Federer s’aco-
miadarà avui del tenis pro-
fessional amb un partit de 
dobles amb Rafa Nadal en el 
marc de la Laver Cup de Lon-
dres contra els nord-ameri-
cans Jack Sock i Frances 
Tiafoe. Serà l’únic partit de 
Federer en el torneig, ja que 
el suís va avisar que no està 
preparat físicament per jugar 
individuals.

La selecció 
catalana femenina 
disputarà 2 partits

futbol

❘ barcelona ❘ La Federació Ca-
talana de Futbol va presentar 
ahir els actes que organitzarà 
aquesta temporada, entre els 
quals destaca la tornada de 
la selecció catalana absoluta 
femenina, que no juga des del 
2019, quan es va enfrontar 
a Xile. Està previst un duel 
amb Veneçuela la primera 
quinzena de novembre i un 
altre, encara sense rival, el 
segon trimestre del 2023.

Alberto Lillo, Viktor Brodd, Marc Duran i Joan Masip repeteixen un any més a la plantilla del Borges.

x. puJoL
❘ les borges blanques ❘ L’Asisa Bor-
ges Vall comença aquesta tarda 
(18.00) al Centre de Tecnifica-
ció la defensa del títol de Lliga 
de Superdivisió que va con-
querir la temporada passada, 
el segon de la història després 
del que va aconseguir la cam-
panya 2010-2011. Rebrà l’Esca-
la amb la mateixa plantilla que 
va aconseguir el doblet (Lliga i 
Copa), dos èxits que afegeixen 
més pressió a una temporada en 
què sortirà com el gran rival a 
batre. Així ho reconeix el presi-
dent, Enric Vall. “La pressió 
serà màxima perquè tothom 
sortirà a batre’ns. L’any passat 
vam demostrar que vam ser els 
millors, i ara treballarem per 
continuar sent-ho”, reconeix, 
mentre posa en relleu els èxits 
aconseguits malgrat ser un club 
humil. “Som l’admiració de tot 
Europa, no només d’Espanya. 
Que un equip d’un poble de no-
més 6.000 habitants estigui a 
l’elit del tenis taula i guanyant 
títols és molt difícil de veure”, 
va recalcar.

Tots contra el CTT Borges
L’equip de les Garrigues comença avui la defensa del títol de Lliga rebent l’Escala 
|| Manté la mateixa plantilla que va aconseguir el doblet

tenis taula superdivisió

Aquesta serà la divuitena 
temporada ininterrompuda 
que el CTT Borges competi-
rà a la Superdivisió, a la qual 
va ascendir el 2005, i des de 
la campanya 2006-07 no falla 
en la competició europea. 

De fet, la campanya passa-
da va fer història debutant a 
la Lliga de Campions per pri-

mera vegada, competició que 
també ha disputat fa uns dies, 
en la qual va quedar eliminat a 
la primera ronda. “Som l’únic 
club, masculí i femení d’Espa-
nya, que no ha fallat mai a Eu-
ropa, cosa que és increïble”, va 
puntualitzar.

L’Asisa Borges Vall seguirà 
liderat pel barceloní Marc Du-

ran, que afrontarà la quinzena 
temporada seguida a l’equip, i 
l’igualadí Joan Masip, que com-
plirà la cinquena consecutiva. 
Completen l’equip l’internaci-
onal el suec Viktor Sven Erik 
Brodd, que ja porta tres cam-
panyes defensant els colors del 
quadre lleidatà, i Alberto Lillo, 
que afronta la seua segona.


