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Arrenca la Lliga ACELL de bàsquet
❘MOLLERUSSA ❘ El pavelló de Mo-
llerussa va acollir el cap de set-
mana passat la primera jorna-
da de la Lliga Interclubs de bàs-
quet, que organitza la Federa-
cióACELL de Lleida.

En el primer dels partits el

ClubAlba deTàrrega es va im-
posar 23-7 a l’ASVOLCALL
Down Lleida;ASPROS de Llei-
da va derrotar 28-16 l’Estel de
Balaguer, i Salvador Seguí va
superar l’ACUDAM deMolle-
russa per 37-30.

Jornada de treball amb els júniors a Cervera
❘ CERVERA ❘ Un total de 13 nada-
dors júniors van prendre part
a Cervera, el cap de setmana
passat, a la Jornada de Segui-
ment Júnior que organitza la
Federació Catalana de Nata-
ció. Els joves es van entrenar

sota la direcció deToni Comas,
tècnic de la Federació; Josep
Lluís Mas, del Cervera, i Josep
Maria Rojano, del CN Lleida.
L’objectiu d’aquestes jornades
és fer un seguiment als millors
de cada edat.

Rosselló reuneix 180 atletes en el II Duatló
❘ ROSSELLÓ ❘Amb la participació
de 180 atletes es va celebrar el
cap de setmana passat el II Du-
atló Popular de Rosselló, que
organitza l’ajuntament de la
localitat amb la col·laboració
del Club EkkeTriatló Lleida i

l’Esbart Rossellonès, entre al-
tres entitats. En categoria mas-
culina va guanyar Xavier Jové,
del Blue Motors de Ponts, i en
dones, Núria Ribalta (Ekke).
Els millors locals van ser Dani
Fernández i Núria García.

González i Badia guanyen la Copa Catalana Amateur de Velocitat Rodi
❘ ALCARRÀS ❘Alexis González, en
menys de 35 anys de 600 cc i
Albert Badia, en més grans de
35 anys de 1.000 cc, són els
guanyadors de la Copa Cata-

lanaAmateur deVelocitat Ro-
di, l’última prova de la qual es
va disputar diumenge al Cir-
cuit d’Alcarràs. González va
guanyar les dos mànegues i

Badia en va tindre prou amb
un primer i un vuitè llocs.Tam-
bé es va celebrar la Copa Ca-
talana de Resistència, que va
guanyar l’equip 38Team.

LespromesesdeLleida,a
les seleccionsespanyoles
La de golf cita Xus Boira a una concentració amb les millors de
l’Estat || La depatinatge sen’endúdos aun torneig aDinamarca

Nina López i Laura Masana, les dos lleidatanes convocades.

❘ LLEIDA ❘ El talent dels joves es-
portistes i el bon treball que
fan els tècnics del planter llei-
datà en nombroses discipli-
nes esportives, no passa des-
apercebut per a les diferents
federacions espanyoles.Ara
han sigut la de golf i la de pa-
tinatge les que s’han fixat en
Lleida per als seus projec-
tes immediats o de futur.

La Federació Espanyola de
Golf ha convocat la jove de
13 anys Xus Boira, del Rai-
mat, a la concentració final
del rànquing juvenil de pre-
temporada 2013, que tindrà
lloc del 6 al 9 de desembre al
Club de Golf La Sella de Dé-
nia. La cita és reservada als
joves jugadors que han ob-
tingut els millors resultats de
l’any. Xus és la quarta millor
d’Espanya de les nascudes el
1999 i va quedar l’onzena en
el Campionat d’Espanya, ter-
cera entre les de la seua edat.
Aquesta concentració serveix
per formar les seleccions es-
panyoles del 2013.

Per la seua part, la Federa-
ció Espanyola de Patinatge
ha convocat dos patinadores
del Lleida PA, Nina López
(cadet) i Laura Masana (jú-
nior), per competir al Tor-
neig Internacional de Smo-
rum, a Dinamarca, de l’1 al
3 de novembre. Espanya no-
més hi aporta quatre patina-
dores. Xus Boira, a l’esquerra, amb la seua germana Ares, també jugadora.


