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Or per al Sícoris a l'Estatal de travessies
I VILLAVICIOSA I Manuel Craviotto i Rafael Herrera, del Sí-

coris Club, van aconseguir
la medalla d'or al Campionat
d'Espanya de piragüisme en
rius i travessies en categoria

Un dels participants de la Cabanera, durant el dur recorregut per la Vall Fosca.

K2 màster, a la localitat asturiana de Villaviciosa. Amb
un temps final de 39:08.02,
els lleidatans no van donar
opció als asturians del Club
Piraguas Sirio.

La Cabanera torna amb
més de 100 participants
La segona edició de la cursa de muntanya va comptar amb recorreguts
de 22 i 13 quilòmetres li Gasa i Riba, guanyadors de la prova llarga
REDACCIÓ

I LA TORRE DE CABDELLA I La segona

edició de la Cabanera, cursa de
muntanya que es va disputar
dissabte a la Vall Fosca, va reunir més de 100 atletes en el seu
retorn al calendari després del
parèntesi del2020 a causa de la
pandèmia de Covid. Els participants de la prova més llarga
van fer front a un recorregut
de 22 quilòmetres i 1.470 metres de desnivell, mentre que
la Marxa Cabanera va comptar
amb un traçat de 13 quilòme-

El CT Urgell tanca les
activitats d'estiu amb
434 participants

tres i 870 metres de desnivell.
Els guanyadors d'aquesta segona edició van ser Marc Gasa i
Marta Riba, atletes de la Pobla
de Segur. Gasa es va imposar
en categoria masculina amb
un crono de 2:08:15, superant
en 2:02 Savocidi Fedot (Tremp
Runners) i en 6:37 Pepe Juangran (Sentebé Gym). D'altra
banda, Riba, amb un temps de
2:40:29, va guanyar la prova
femenina, avantatjant en 10:24
Marina C_a no (Unió Excursionista de Catalunya Sants) i en

44:44 Norma Herrero (Taüll).
Quant a la marxa de 13 quilòmetres, els guanyadors van ser
Francesc Xavier Acosta (Torrefarrera) i Paula López (La
Foradada), mentre que el vencedor de la categoria sub-15 va
ser Guerau Creixells (la Pobla
de Segur). La Pobleta de Bellveí va ser el punt de partida
d'una prova que va recórrer
localitats de la Vall Fosca, com
Envall, Pobellà i Beranui, assolint el cim de Sant Quiri, situat
a 1.833 metres.

I LLEIDA I El CT Urgell ha donat per fina-

litzades les activitats d'estiu a les seues
instaJ.lacions, amb la participació de
434 alumnes entre les Estades Esportives, Esport Jove i els entrenaments

La Paeria col·laborarà amb la Balàfia-Aremi
I LLEIDA I La Paeria col·laborarà

amb la Cursa Balàfia-Aremi
perquè el2022 es converteixi
en una prova "de ciutat, més
oberta i inclusiva", segons
va assenyalar ahir el regidor

específics del grup de competició de
tenis. Les estades han estat l'activitat
amb un índex més gran de participació,
amb 335 petits de 4 a 12 anys. Esport
Jove ha comptat amb 79 alumnes de ·

d'Esports, Ignasi Amor. El
consistori va mantenir també
una reunió amb els responsables del Gimnàstic Lleida per
conèixer les seues necessitats
i "crear sinergies".

13 a 18 anys, mentre que el grup de
competició del club ha acollit durant
l'estiu 20 tenistes. En total, el CT Urgell ha comptat amb 1.129 places en
les seues activitats.

