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L’Actel premia la seua base a la festa de final de temporada ■ L’Actel Força Lleida va celebrar ahir l’acte de clausura de la temporada amb una festa en la qual els
protagonistes van ser els jugadors de la base, ja que el club en va premiar vuit pels valors que han mostrat durant el curs. A més, també es va fer un reconeixement
als júniors de segon any, que finalitzen la seua etapa en les categories de base. El club va voler destacar la tasca dels tècnics de formació, així com de les famílies,
en una festa a la qual també van acudir jugadors del primer equip, que es va quedar a les portes dels play-offs d’ascens a la Lliga ACB.
FEB

Curs de rugbi per a nens a l’INEFC Lleida ■ Les instal·lacions de l’INEFC Lleida van acollir de divendres a diumenge el curs Level 1 de World Rugby, homologat per la Federació Internacional,
per a nens de 6 a 12 anys. El curs va comptar amb la participació de futurs educadors procedents
d’altres clubs com Quebrantahuesos Montsó, Anoia RC, Manresa RC i FC Barcelona.

Anna Prim, campiona amb la selecció ■ Anna Prim, jugadora del CB Lleida (dorsal 5), es va proclamar campiona del
Torneig de Viladecans de bàsquet amb la selecció espanyola
sub-14, a l’imposar-se a la final a l’Stadium Casablanca.
JORDI COSTAFREDA

La 3a Cara Nord
obre el Circuit
del Vi amb
200 atletes
❘ VIMBODÍ ❘ La tercera edició de la
Cursa Cara Nord
va obrir el Circuit del Vi a Vimbodí amb 200 atletes. Jordi Arbós
i Adriana Daza
van guanyar la
prova de 25 quilòmetres, mentre
que la de 13 va
ser per a Jordi
Arola i Gemma
Bonjorn. La pròxima cita serà la
Nocturna Castell del Remei.

L’EF Baix Segrià, a França ■ Dos equips de l’Escola de Futbol

Baix Segrià, amb jugadors de prebenjamins a infantils, van
participar el cap de setmana passat en el torneig Dylan et
Brandom Domeon d’Aimargues, a França.

