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El Cadí la Seu rep avui el
Mann Filter aragonès
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El Cadí la Seu
disputa avui (19.45) contra
el Mann Filter el seu quart
partit de la Lliga Femenina
en 10 dies. Les de l’Alt Urgell reben les aragoneses després de guanyar el seu primer
partit de la temporada dimecres a la pista del Bembibre
(55-56).

L’Associació busca els
primers punts en Lliga
❘ MÚRCIA ❘ L’Associació Lleidatana visita avui (18.30) la pista de l’UCAM Múrcia a la recerca dels seus primers punts
de la temporada. Les lleidatanes, cuers, jugaran contra
un rival que ha guanyat els
seus dos partits com a local,
l’últim dissabte passat contra
el Morverde (29-26).
El Municipal de Cappont va acollir ahir la presentació dels equips del Club Bàsquet Lleida per al curs 2014-15.

El CB Lleida presenta el seu planter de 155 jugadores
❘ LLEIDA ❘ El Club Bàsquet Lleida va presentar ahir al pavelló de Cappont les 155 jugadores que formen els seus
equips per al curs 2014-15, un
rècord en els seus 30 anys
d’existència i que confirma el

progressiu creixement de l’entitat. El club va aprofitar l’acte per posar en marxa una de
les seues iniciatives solidàries.
Les jugadores i famílies del
club han organitzat un recull
d’aliments que es van entre-

gar al president del Banc d’Aliments de Lleida, Joan Ramon
Saura.
Durant la presentació, les
jugadores de l’escola i premini van saltar a la pista de la mà
de les integrants del primer

equip, que inicia la seua segona temporada a Copa Catalunya. La presidentaAnna Campos va voler agrair “l’esforç
econòmic dels nostres patrocinadors perquè el club continuï creixent”.

El Olivar, rival del Flor de
Vimbodí a la Lliga EBA
❘ LLEIDA ❘ El Flor de Vimbodí
Pardinyes rep avui (20.00) El
Olivar al Barris Nord en el
partit de la segona jornada de
la Lliga EBA de bàsquet. El
tècnic Joan Albert Cuadrat
podrà comptar amb tots els
efectius davant d’un rival que
va debutar amb victòria.
CYNTHIA SANS

Quatre podis del CEN Balaguer a la Lliga
❘ BALAGUER ❘ Els nadadors del CEN Balaguer van aconseguir el cap
de setmana passat 4 podis en la primera jornada de la Lliga Catalana alevina. Sara Puigarnau, Ramatoulaye Balde,Aurembiaix Pifarré i Alexandra Papell van aconseguir els quatre podis.

Els escolars de la Seu reten homenatge a les pistes de bàsquet
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Més de 300 escolars de la Seu van participar
ahir en un acte per rememorar les pistes de bàsquet que
ha tingut la ciutat al llarg dels

últims 50 anys. L’activitat va
consistir en un recorregut que
va passar per totes les pistes,
tant les que encara existeixen
com les que han desaparegut.

Un grup de 25 d’aquests 300
alumnes van completar els 5
trams diferents del recorregut
per unir de forma simbòlica
les antigues pistes.

Clàudia Borbón, al Masters Circuit juvenil
❘ SABADELL ❘ La lleidatana Clàudia Borbón, jugadora del Club
Natació Lleida, va participar el passat cap de setmana en el Masters Circuit juvenil d’estiu, que es va disputar a les instal·lacions del CT Sabadell amb les 8 millors raquetes de Catalunya.

Lliga prebenjamina de tenis ■ Les instal·lacions del Club Tennis Lleida van acollir dissabte

passat la primera jornada de la Lliga McDonald’s Lleida de categoria prebenjamina, amb la
participació de 29 nens pertanyents a quatre clubs de la territorial.

