
RUGBI  Divisió Honor CatalanaATLETISME  Cros de Tremp

ATLETISME  Patrocinis

El passat 26 de novembre, la ca-

pital del Pallars Jussà va acollir 

el Cros Intercomarcal del Trofeu 

Escolar Diputació de Lleida dels 

JEEC 2017/2018.

atletes de totes les Comarques i 

categories de Lleida, es va portar 

a terme la segona trobada de la 

-

zació de l’Ajuntament de Tremp 

Jussà, amb el suport del Conse-

ll Comarcal, i una gran resposta 

del món atleta van fer possibles 

que la jornada fos tot un èxit.

Pedala.cat  Balaguer, i Núria Es-

ser els guanyadors sèniors.

L’empresa constructora Paco 

Monzón S.L. es converteix en el 

primer patrocinador de l’escola 

-

-

-

territori català i espanyol, en 

proves de cros i pista, i organit-

el primer control federat que va 

tenir lloc a Les Basses el passat 

a 200 atletes de clubs com el Xa-

fatolls de Mollerussa, Escatxics 

d’Agramunt, Pedala.cat de Bala-

Més de 400 atletes 
competeixen en el Cros 
Intercomarcal de Tremp

La constructora Paco Monzón, 
nou patrocini per a l’escola 
Lleida Unió Atlètica 
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TENNIS  Lliga McDonald’s

PREMIS  Alzina

La Lliga Benjamí Lleida McDonald’s celebra la festa "nal

L’esport d’Alcarràs, protagonista en els premis Alzina

L’INEF Lleida, classi"cat per la Divisió Honor Catalana

Les instal·lacions del Club Tennis Lleida van acollir la gran festa de cloenda de la Lliga Benjamí 
McDonald’s Lleida, que un any més ha estat tot un èxit en la 15a edició del torneig Benjamí i la 5a en el 
Pre-Benjamí. Una des"lada, jocs, competicions, a més del lliurament dels trofeus a tots els participants, 
on recordem que el CT Lleida va ser el campió dels dos grups, van acomiadar el torneig 

El Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs va celebrar la segona Festa de l’Esport, en el transcurs de 
la qual es van entregar els premis Alzina, "ns a set guardons i sis mencions que l’Ajuntament –a través 
del Patronat d’Esports- va encetar l’any passat per tal de reconèixer i premiar l’esport local i els clubs, 
entitats, entre altres, que hi contribueixen 

L’equip sènior de rugbi del Club Inef Lleida va aconseguir la classi"cació per a la lliga de Divisió Honor 
Catalana en superar a domicili el Martorell (19-75), gràcies a la seva superioritat en la línia per tal de 
fer jugar l’oval ràpidament i trobar l’espai entre la defensa local en la primera part. A la represa, els 
lleidatans no van donar opció i es van endur un triomf màgic 


