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El lleidatà Adrià Gallego fitxa pel Binèfar
❘BINÈFAR ❘ El futbolista lleidatàAdrià
Gallego va ser presentat ahir com
a nou jugador del CD Binèfar, que
competeix a la PreferentArago-
nesa. Gallego, que es va formar a
la UE Lleida i va arribar a debu-

tar al primer equip amb Emili, va
estar negociant durant setmanes
la seua incorporació al filial del
Lleida Esportiu, procedent del Fa-
bril. Finalment, el seu destí és el
Binèfar.

CD BINÉFAR

L’hípica entrega els premis als seus campions
❘ LLEIDA ❘ L’hípica lleidatana va
entregar els trofeus als seus
campions de la Lliga de Salt
Terres de Ponent.
Entre els premiats s’ha de

destacar al referent de l’hípica
lleidatana, el genet de Balaguer

Albert Hermoso, que l’any pas-
sat va ser campió de Catalu-
nya, subcampió d’Espanya, a
més de participar en el Cam-
pionat d’Europa, en el Mundi-
al de cavalls joves i en el tor-
neig Bàdminton.

La UdL, tercera del Català universitari de futbol 7 femení
❘LLEIDA ❘ La UdL va finalitzar en
tercera posició en el Campio-
nat de Catalunya de futbol 7
femení universitari que es va
disputar ahir al camp de Gar-

deny. Les lleidatanes van gua-
nyar a la Universitat de Bar-
celona (3-1, gols de Núria Llop
–2– i CarlaMartínez) i van em-
patar 1-1 amb Ramon Llull

(gol de Núria Llop) i Pompeu
Fabra (gol de Meri Solà).A la
fase final del Campionat d’Es-
panya van passar la Pompeu
Fabra i la de Girona.

ITMAR FABREGAT

Curses verticals a Espot i Port Ainé
❘LLEIDA ❘Més de 250 participants
es van donar cita a la tercera
prova de les FGC Mountain
Series, Copa de curses verti-
cals d’Espot i PortAiné.

Nil Cardona i Claudia Gali-
cia van ser els guanyadors de

la cronoescalada del Campi-
onat d’Espanya d’Espot, iAn-
na Comet i Javi Martín es van
imposar en la prova esprint de
PortAiné.Va destacar la torna-
da de Mireia Miró, tercera en
esprint.

Sícoris,millor club de descens en aigües bravess d’Espanya per quart any seguit
❘ LLEIDA ❘ El Sícoris Club va rebre el reconeixement de millor club de descens en aigües braves
d’Espanya per quart any consecutiu durant la XXXI Gala Nacional del Piragüisme celebrada
el cap de setmana passat a Zamora.També van ser premiats el Cadí CK i l’AE Pallars.

Entrenament zonal de
nadadors júniors i
infantils a Cervera

❘ CERVERA ❘ La capital de la
Segarra va acollir el cap de
setmana passat la quarta
sessió d’entrenaments con-
junts dirigits als millors na-
dadors de les categories jú-
nior i infantil de la provín-
cia. En aquests entrena-
ments hi participen uns 30
nadadors.

Jornada de la Lliga
Catalana de natació
benjamí i aleví

❘ LLEIDA ❘ El CEN Balaguer
va aconseguir bons resul-
tats en la Lliga Catalana
de natació benjamí i aleví
organitzada pel CN Llei-
da.Van destacar en relleus
4 x 50 estils del 2005 van
ser segons i en el 4 x 100
esquena aleví femení, ter-
cers.
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