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ESPORTS

Lleida i Balaguer, fora de la fase final del torneig benjamí de Fraga
❘ FRAGA ❘ La primera edició del
torneig de futbol benjamí Ciutat de Fraga no tindrà representació lleidatana a la fase final,
després que Lleida i Balaguer

quedessin ahir eliminats. Els
blaus van perdre davant de
l’Amistad (2-4), Reus (6-0) i
Nàstic de Manresa (8-0), mentre que els de la Noguera van

guanyar l’Oscense (3-0), van
empatar davant del Primer Toque (0-0) i van perdre davant
l’Atlètic de Madrid per la mínima (1-2).

Ainhoa Benavente, bronze al Català
❘ BANYOLES ❘ Ainhoa Benavente,
nadadora del Club Natació
Cervera, va aconseguir ahir
la medalla de bronze al Campionat de Catalunya d’aigües
obertes, en la categoria júnior 2, disputat a Banyoles.

Va nadar la distància de 10
quilòmetres i va quedar setena en la categoria absoluta,
millorant en 7 minuts la seua
marca personal. Avui naden
els seus companys Ferran Julià i Bernat Esteban.

El CB Lleida clausura la temporada del retorn a la Copa Catalunya

La sub-21 goleja en el debut a l’Europeu

❘ LLEIDA ❘ El Club Bàsquet Lleida
va celebrar divendres passat
la festa de final de temporada
amb tots els equips i jugadores, en una campanya en el

❘ GDYNIA ❘ Espanya va golejar
ahir per 5-0 en el debut al
Grup B de l’Europeu sub-21
de Polònia una Macedònia
que no va poder fer res da-

qual el primer equip sènior ha
aconseguit l’ascens a la Copa
Catalunya, categoria en què
ja va militar fa uns anys. L’entitat, que es dedica exclusi-

vament al bàsquet femení, ha
tingut aquesta temporada un
total de quinze equips, amb
un rècord històric de jugadores, 180.

vant del vendaval dels d’Albert Celades que, comandats
per la millor versió del madridista Marco Asensio, van
destrossar el seu rival.

