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Bàsquet Femení

CB Secà
Sementé (13), García (2), Asensio (15), Pastor (2),
Vallés (5), Barrientos, Ladonell (2), Massuet (14) i
Sancho (7).

62

75

PRIMERA CATALANA
Àrbitre: Rue i Tecchia.
Parcials: 20-23; 15-12;
17-20; 10-20.

Igualada

Còmoda estrena
a domicili

Carner (10), Miramunt (2), Quintana, Soler (12),
Salamova (9), Compte (7), Amatllé, Acevedo (8),
Sellarés, Bargalló (5), Fuertes (6) i Denti (16).

Lima Horta

38

Gomis (7), Mas (6), Agazzoni (4), Olivan
(7), Llovich (5), Téllez, Vidal, Marin, Alonso
(4), Saura (3) i Remola (2).

El CB Secà
s’enfonsa en
el darrer quart

Sedis Esquitx

72

A. Rebés (15), M. Rebés (12), Ritort (4), Isern,
Viles (8), Besolí (10), Cerqueda (11), Sánchez i Flores (11).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (2)
Àrbitres: Pinotti i Bernat.
Parcials: 10-14; 9-26; 9-18; 10-14.

Còmoda victòria del Sedis Esquitx a la pista del Lima Horta en
l’estrena de Lliga (38-72). Les urgellenques van oferir bones
sensacions.

L’ASPECTE FÍSIC, CLAU DAVANT
L’IGUALADA EN EL DEBUT DE LLIGA
Lleida. El CB Secà va estrenar la

temporada de Lliga amb una
derrota al Juanjo Garra davant
de l’Igualada, en un partit que
les barcelonines van inclinar de
la seva banda en el darrer quart
(62-75). Fins aquell moment
l’encontre havia estat força parell, amb fases de joc altern i un
resultat del tot ajustat (20-23;
15-12; 17-20). A partir d’aleshores l’aspecte físic va esdevenir determinant i en aquest sentit les visitants van ser superiors. El Secà ja no es va trobar
tan còmode sobre la pista i va
permetre que les seves rivals
anotessin algunes cistelles fàcils que van ser decisives en el
quart (10-20).

rs quarts
Els tres prime
arells,
van ser força p
joc altern
amb fases de
ats
i parcials ajust

El Sedis resol un
inici dubitatiu
Barça CBS

56

Hurtado, Cordero,A. Fernández, Bassons,
Blanco, C. Fernández, Güell, Clemente, Pascual, Montero, Cascales i Vilaseca.

L’Igualada va arribar
a l’últim quart més
sencer des del punt
de vista físic

Sedis Efausa

66

M. Rebés (5), Guillén ((7), Vilanova (4), A.
Rebés (5), Colmenero (6),Vicente (12), Pérez (8) i Garreta (11).
SEGONA CATALANA
Àrbitre: Rodríguez.

L’equip lleidatà
va
estrenar així la
Lliga
amb una derr
ota al
pavelló Juanjo
Garra

Parcials: 17-14; 15-22; 11-17; 13-13.

CARLES MIRANDA

Va ser un partit jugat de tu a tu entre els dos equips.

Després d’un primer quart amb
molts dubtes ofensius, el Sedis
Efausa va aconseguir dominar
els nervis i aconseguir la victòria en el primer partit de Lliga.

El Cervera s’emporta
el derbi de l’estrena
CB Lleida

57

Mallol, Aril (13), Ferran (9), Berdegué (7),
Echauz, Castillo (10), Montoy (2), Berengué (1), Santos (4) i Canet (11).

CB Cervera

72

Júlvez (10), Marsol (12), Martínez (4), Bacardit (4), Calafell (11), Trilla (5), Parra (1),
Freixas (11), Mas, Farran (2), Ruiz (7) i
Freixes (3).
SEGONA CATALANA (2)
Àrbitre: Panadero.
Parcials: 12-18; 12-18; 18-19; 15-17.

AMADO FORROLLA

Una jugadora del CB Lleida busca la jugada d’atac dins de l’ampolla.

El CB Lleida i CB Cervera es van
enfrontar en la primera jornada
de Lliga, en un partit en el qual
les de la Segarra van portar la
iniciativa en el marcador i van
mostrar un joc més consistent

(57-72). Les locals van funcionar
més a batzegades, de manera
més intermitent. Quan semblava que s’arribaria al descans
amb un resultat parell, les noies
del Segrià van desaparèixer i
van encaixar un parcial de 0-10.
Aquests deu punts serien determinants, ja que les segarrenques, amb superioritat física
sota els taulells, van poder dedicar-se a administrar-los fins
a la conclusió. I la bona actitud
de les locals, l’esforç i la lluita no
van ser suficients per retallar
aquesta distància. Així, el CB
Lleida va debutar amb derrota
i el CB Cervera, amb victòria.

