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Doble cita atlètica pels petits
El Cros de la Pobla de Segur i el 89è Cros del Pla d’Urgell-

El passat cap de setmana, 
la Pobla de Segur i Vilasana 

unes curses organitzades 

comarcals.

Lleida
REDACCIÓ

El dissabte 7 de novembre es va 

disputar el Cros Intercomarcal de 

la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, 

Catalunya 2015/2016 i també 

dins del circuit de Cros de les co-

-

ya (Pallars, Alta Ribagorça i Val 

d’Aran).

La cursa va ser organitzada pel 

i el Patronat Municipal d’Esports 

de La Pobla de Segur, amb la col.

l’Ajuntament i el Consell Comar-

cal del Pallars Jussà i hi van par-

-

Jussà, el Sobirà, l’Alta Ribagorça i 

públic va acompanyar, gaudir i 

aplaudir tots els atletes durant la 

-

tat.

En la categoria juvenil, els 

guanyadors van ser Ruth Fornos 

(Escola Salta) i Hassan Hammou-

cadets Albert Badia (Maria) va 

-

Tremp), en una cursa molt igua-

Pobla) van imposar-se. Janick An-

dre (Els Raiers) i Xavi Castells, del 

Aina Garreta (Els Raiers) i Toni 

Andre (Els Raiers) van endur-se el 

Raiers) i Cinta Brunet (Vallde-

(Els Raiers) i Maura Cuberes (Els 

-

d’Aran) el proper 14 de novem-

bre.

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 

de Vilasana i l’Escola Mossèn Ton 

Clavè de la mateixa localitat. La 

prova va comptar amb mig miler 

d’un circuit molt ben adaptat.

Els vencedors van ser Núria Ri-

Suria (Correvinyes) en cadet, Ab-

-

-

i Carla Romero (Palau Anglesola) 
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El conjunt lleidatà va assolir la 

victòria en un dels camps més di-

GEIEG i es consolida a la segona 

-

rrere del FC Barcelona B després 

jornades.

no s’havia jugat el primer minut 

però, va reaccionar amb inme-

diatesa i abans del descans ja li 

havia donat la volta al marcador, 

-

siu. A la represa, el joc va igua-

lar-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, 

-

nua amb la seva bona trajectòria 

molta probabilitat, es trobaran 

de novembre acollirà una jornada 

-

paran set escoles.

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