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ATLETISME

Consells Esportius

Doble cita atlètica pels petits
El Cros de la Pobla de Segur i el 89è Cros del Pla d’Urgell//ƌŽƐĚĞůWůĂƚĂŶĞƌĂƉůĞŐƵĞŶĂĐĞŶƚĞŶĂƌƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ
El passat cap de setmana,
la Pobla de Segur i Vilasana
ǀĂŶƌĞďƌĞƵŶĂŵƵůƟƚƵĚĚĞ
ũŽǀĞƐĞƐƉŽƌƟƐƚĞƐƋƵĞǀĂŶ
ŐĂƵĚŝƌĚĞů͛ĂƚůĞƟƐŵĞĞŶ
unes curses organitzades
ƉĞůƐŽŶƐĞůůƐƐƉŽƌƟƵƐ
comarcals.
Lleida
REDACCIÓ
El dissabte 7 de novembre es va
disputar el Cros Intercomarcal de
la Pobla de Segur, al Pallars Jussà,
ĐŽŵƉĞƟĐŝſƋƵĞĞƐƚăŝŶĐůŽƐĂĚŝŶƐ
ĚĞůƐ :ŽĐƐ ƐƉŽƌƟƵƐ ƐĐŽůĂƌƐ ĚĞ
Catalunya 2015/2016 i també
dins del circuit de Cros de les coŵĂƌƋƵĞƐ ůůĞŝĚĂƚĂŶĞƐ ĚĞ ŵƵŶƚĂŶya (Pallars, Alta Ribagorça i Val
d’Aran).
La cursa va ser organitzada pel
ŽŶƐĞůůƐƉŽƌƟƵĚĞůWĂůůĂƌƐ:ƵƐƐă
i el Patronat Municipal d’Esports
de La Pobla de Segur, amb la col.
ůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞů ůƵď Ě͛ƚůĞƟƐŵĞ͕
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà i hi van parƟĐŝƉĂƌ ŵĠƐ ĚĞ ϯϬϬ ĂƚůĞƚĞƐ Ě͛ƐĐŽůĞƐ͕/ŶƐƟƚƵƚƐŝůƵďƐĚĞůWĂůůĂƌƐ
Jussà, el Sobirà, l’Alta Ribagorça i
ůĂsĂůĚ͛ƌĂŶ͘ŵĠƐ͕ƵŶŶŽŵďƌſƐ
públic va acompanyar, gaudir i
aplaudir tots els atletes durant la
ũŽƌŶĂĚĂƋƵĞǀĂƚĞŶŝƌůůŽĐĂůĐŝƌĐƵŝƚ
ĚĞůWĂǀĞůůſĚ͛ƐƉŽƌƚƐĚĞůĂůŽĐĂůŝtat.
En la categoria juvenil, els
guanyadors van ser Ruth Fornos
(Escola Salta) i Hassan Hammouŵŝ;^ĞŶƚĞďĞ'zDͿ͖ƉĞůƋƵĞĨĂĂůƐ
cadets Albert Badia (Maria) va
ƐĞƌĞůƉƌŝŵĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƚ͘ŶŝŶĨĂŶƟůƐ͕ &ĂĚǁĂ ĞŶ <ĂĐĞŵ ;/ŶƐƟƚƵƚ

RUGBI

Tremp), en una cursa molt iguaůĂĚĂ͕ ŝ :ŽĨƌĞ ĂƐƚĞůůƐ ;/ŶƐƟƚƵƚ ůĂ
Pobla) van imposar-se. Janick Andre (Els Raiers) i Xavi Castells, del
ŵĂƚĞŝǆĞƋƵŝƉŚŽǀĂŶĨĞƌĞŶĂůĞǀş͖
Aina Garreta (Els Raiers) i Toni
Andre (Els Raiers) van endur-se el
ƚƌŝŽŵĨ ĞŶ ďĞŶũĂŵş͘ >ĂŝĂ ^ĄŶĐŚĞǌ
;DĂƌŝĂͿ ŝ :ĂŶ DŽŶƐſ ;ůƐ ZĂŝĞƌƐͿ
ĞŶ ƉƌĞďĞŶũĂŵş͕ KƌŝŽů &ůŽƌĞƐ ;ůƐ
Raiers) i Cinta Brunet (ValldeŇŽƌƐͿ ĞŶ WŽůůĞƚƐ ϱ͕ KůĞŐƵĞƌ ^ĞŐƷ
(Els Raiers) i Maura Cuberes (Els
ZĂŝĞƌƐͿ ĞŶ WŽůůĞƚƐ ϰ ŝ DĂŐş ĞƌƚƌĄŶ;^K/ƐŽŶĂͿŝĂŶƵƚZŝďĞƌĂ
;>ĂůŽƐĂͿĞŶWŽůůĞƚƐϯ͘>ĂƉƌŽƉĞƌĂ
ĐŽŵƉĞƟĐŝſ ƟŶĚƌă ůůŽĐ Ă >ĞƐ ;sĂů
d’Aran) el proper 14 de novembre.
El dia següent va ser el torn del
89è Cros Intercomarcal del Pla
d’Urgell-II Cros del Plataner, dins
el marc dels JEEC, organitzat per
ů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſƐƉŽƌƟǀĂsŝůĂƐĂŶĂ͕ů
ŽŶƐĞůůƐƉŽƌƟƵĚĞůWůĂĚ͛hƌŐĞůůŝ
ůĂ ĐŽůͲůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ
de Vilasana i l’Escola Mossèn Ton
Clavè de la mateixa localitat. La
prova va comptar amb mig miler
ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ŐĂƵĚŝƌ
d’un circuit molt ben adaptat.
Els vencedors van ser Núria RiďĂůƚĂ;yĂĨĂƚŽůůƐͿŝ:ŽƐĞƉ'ĂƌĚĞŹĞƐ
;yĂĨĂƚŽůůƐͿĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂKďĞƌƚĂ͕
ůďĞƌƚĂƉĞůů;ƐďƵĨĞĐƐͿŝDĂƌŝŶĂ
Suria (Correvinyes) en cadet, AbĚĞůŚĂŬŝŵǌǌŝ;ƐďƵĨĞĐƐͿŝDŝƌŝĂŵ
WĠƌĞǌ ;WĞĚĂůĂ͘ĐĂƚͿ ĞŶ ŝŶĨĂŶƟů͕
ĞƐĐ Žŝǆ ;ƐĐĂƚǆŝĐƐͿ ŝ :ƷůŝĂ şĂǌ
;yĂĨĂƚŽůůƐͿ ĞŶ ĂůĞǀş͕ WĂƵ sŝůĂŶŽǀĂ ;ƐĐĂƚǆŝĐƐͿ ŝ DĂƌŝĂ şĂǌ ;yĂĨĂƚŽůůƐͿĞŶďĞŶũĂŵş͕Eŝů^ŽůĠ;ĞůůǀşƐͿ
i Carla Romero (Palau Anglesola)
ĞŶƉƌĞďĞŶũĂŵş͘

FOTO: cepallars / Més de 300 atletes van gaudir del cros a la Pobla

FOTO: ceplaurgell / La propera prova del Consell del Pla d’Urgell serà el dia 22 al Palau d’Anglesola

Divisió d’Honor Catalana

El CE INEF Lleida s’imposa al GEIEG i segueix
a la segona posició de la taula (23-38)

FOTO: INEF Lleida Rugbi / L’INEF només ha perdut davant el líder

El conjunt lleidatà va assolir la
victòria en un dels camps més diİĐŝůƐĂůĐĂŵƉŝŽŶĂƚĚĞ>ůŝŐĂ͕ĞůĚĞů
GEIEG i es consolida a la segona
ƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂƚĂƵůĂŶŽŵĠƐƉĞƌĚĂrrere del FC Barcelona B després
ĚĞƐƵŵĂƌƋƵĂƚƌĞƚƌŝŽŵĨƐĞŶĐŝŶĐ
jornades.
ů ƉĂƌƟƚ ǀĂ ĐŽŵĞŶĕĂƌ ĚĞ ĐĂƌĂ
ƉĞůƐĚĞ'ŝƌŽŶĂ͕ƋƵĞƋƵĂŶĞŶĐĂƌĂ
no s’havia jugat el primer minut
ĚĞ ũŽĐ ǀĂŶ ĨĞƌ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĂƐƐĂŝŐ

ĚĞů ǆŽĐ ĂƉƌŽĮƚĂŶƚ ƵŶĂ ŝŶĚĞĐŝƐŝſ
ĚĞĨĞŶƐŝǀĂ ĚĞůƐ ůůĞŝĚĂƚĂŶƐ͘ >͛/E&͕
però, va reaccionar amb inmediatesa i abans del descans ja li
havia donat la volta al marcador,
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚĂŵĠƐĞůďŽŶƵƐŽĨĞŶsiu. A la represa, el joc va igualar-se i els gironins van respondre
a cada una de les anotacions dels
de Lleida i van mantenir-se a una
distància prudencial al marcador,
ĞŶĐĂƌĂ ƋƵĞ ů͛/E& ǀĂ ĞƐĨŽƌĕĂƌͲƐĞ

ĞŶ ĚĞĨĞŶƐĂ ŝ ǀĂ ĞǀŝƚĂƌ ƵŶ ƋƵĂƌƚ
ĂƐƐĂŝŐůŽĐĂůƋƵĞĞůƐŚĂƵƌŝĂĚŽŶĂƚ
ĞůďŽŶƵƐ͘ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ů͛/E&ĐŽŶƟnua amb la seva bona trajectòria
ĞŶĚĞƐĨĞƌͲƐĞĚ͛ƵŶƌŝǀĂůƋƵĞ͕Ăŵď
molta probabilitat, es trobaran
ƚĂŵďĠĂůĂƐĞŐŽŶĂĨĂƐĞ͘
ůĐůƵďĐŽŶƟŶƵĂĂŵďĞůƐƐĞƵƐ
ĂĐƚĞƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŝĞůƉƌŽƉĞƌϮϬ
de novembre acollirà una jornada
ĚĞƌƵŐďŝĐŝŶƚĂĨĞŵĞŶş͕ŽŶƉĂƌƟĐŝparan set escoles.

