
ATLETISME  Cross Intercomarcal

Cap de setmana d’atletisme
Els Crossos Intercomarcals de Tremp i Tàrrega van aplegar el 
passat diumenge a gairebé un miler d’atletes de totes les edats

REDACCIÓ

El passat diumenge va tenir lloc a 
la capital del Pallars Jussà el Cros 
Intercomarcal de Tremp, prova 

Catalunya i també inclosa dins el 
“Circuit Lleidatà de Cros – Trofeu 

-
ció, organitzada per l’Ajuntament 

Pallars Jussà amb la col·laboració 
del Consell Comarcal i l’Agrupa-

Terres de Lleida, va comptar amb 
gairebé 400 atletes.

Els guanyadors van ser: Juan 
Pérez (Lleida UA) i Nuria Ribalta 
(AA Xafatolls) en veterans, Joana 
Okarma (AA Xafatolls) i Hassan 
Hammoumi (Pobla de Segur) en 
sènior, Àlex Catalán (INS Tremp) i 
Saliha Toudani (INS Tremp) en ju-
venil, Salvador Llobet (JA Arbeca) 
i Maria Mañanet (Lleida UA) en 
cadet, Aida Alemany (Pedala.cat) 
i Gerard Farré (INS A. Torroja) en 

(Raiers) i Júlia Díaz (AA Xafatolls) 
en aleví, Alba Potrony (Bellvís) i 
Èric Gràcia (Pedala.cat) en ben-
jamí, Nil Solé (Bellvís) i Júlia Sto-
larczyk (Xafatolls) en prebenjamí, 

Aixalà (AA Xafatolls) en Pollets 5, 
-

guer Segú (Raiers) en Pollets 4 i 
Àlex Agudo (Bonavista Bellcaire) 
i Ribera Mestre (Closa Esterri) en 
Pollets 3.

El mateix diumenge va cele-
brar-se la 23a edició del Cros In-
tercomarcal de Tàrrega que va 
aplegar 481 atletes, la xifra més 

aquesta prova.
-

tar amb el suport de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’establi-
ment Logiesport, va agrupar 16 
curses en diverses categories al 
Càmping Municipal, on van ha-
bilitar-se tres recorreguts de 500, 

800 i 1200 metres. D’aquestes 
curses 6 no tenien caràcter com-

-
mení). 

La cursa de pre-benjamí mas-
culina fou la més concorreguda 
amb 52 atletes. 

Els guanyadors del Cros van 

i Judit Batalla (100 x 100 Fondis-
tes) en la categoria Oberta, Jo-
sep Ramon Sanahuja (100 x 100 
Fondistes) i Angelica Damo (Club 

Romania) en veterans, Oriol Valls 
(CA Escatxics) i Patricia Aranda 
(Lleida UA) en juvenil, Sahel Ro-
dovan (Col. Sant Josep) i Marina 
Suria (CA Escatxics) en cadet, Yas-
sine Chofoi (Independent) i Marta 

-
Boix (CA Escatxics) i Ares Minguet 
(CEACAT) en aleví, Szymon Lech 
(Pompeu Fabra) i Queralt Solé 
(CA Escatxics) en benjamí i Nil Ca-
ba (AA Xafatolls) i Raquel Boqué 
(ZER Riu Corb) en prebenjamí.
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El Casal Social Lapallavacara de 
Balaguer va acollir la tercera i 

92 jugadors de totes les catego-

ries. El CE Balaguer va endur-se 
el triomf en les categores sub8 i 
sub10, el CE ADEJO va vèncer en 
sub12, el CE Lleida en sub14 i el 
CE Pons en sub16.

Les partides de Balaguer tanquen 
el Campionat Provincial per Equips

ESCACS  Provincial per Equips

Èxit de participació a la Trobada de Guissona
Més d’un centenar de joves jugadors de futbol-sala van poder gaudir de l’esport el passat diumenge al 
matí en la trobada organitzada pel Consell Esportiu de la Segarra, disputada al pavelló Municipal de 
Guissona. 

FUTBOL SALA  Trobada


