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BÀSQUET COPA CATALUNYA

BÀSQUET

ElCB Lleidacompleix30anys
ambmésequipsquemai

Syll debutarà
avui amb el
Cadí al superar
les molèsties

El creixement l’obliga a llogar una pista privada una hora a la setmana
ITMAR FABREGAT

JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘ Trenta anys treballant
per la promoció del bàsquet femení a Lleida.Tres dècades superant dificultats, que el Club
Bàsquet Lleida commemorarà
aquest divendres vinent coincidint amb la presentació dels seus
equips, en un acte que tindrà
lloc a les 19.30 al pavelló de
Cappont. “Volíem celebrar
aquests 30 anys i per això donarem un petit detall a les empreses que col·laboren amb nosaltres, a les autoritats i a les jugadores i les famílies”, destaca
la presidenta del club, Anna
Campos, que, malgrat les dificultats, destaca que l’aniversari arriba amb el club “en un moment molt bo”.
De fet, presentarà més equips
que mai. Són 15, dos més que
l’any passat –han incrementat
un cadet i un premini– i 155 jugadores i, per segon any consecutiu, amb l’equip sènior a Copa Catalunya, la categoria més
elevada en la qual ha estat. “Que
el Sènior estigui allà dalt és bo,
suposa un referent i un al·licient per a la resta de jugadores.
I també dóna prestigi a la ciutat”, afegeix.
El creixement, tanmateix,
també ha obligat el club a haver
de llogar una pista privada. “No
hi ha prou hores als pavellons
de Cappont i Barris Nord, la Paeria ens ha donat una hora al

Equip sènior del CB Lleida, que per segona temporada consecutiva milita a Copa Catalunya.

pavellóAgnés Gregory, però tot
i així hem hagut de recórrer a
un de privat que costa 25 euros
l’hora, uns 1.000 a l’any”, afegeix Campos.
La presidenta del CB Lleida
admet que ser un club únicament femení suposa una dificultat afegida. “Costa molt trobar
recursos per cobrir els 80.000
euros del pressupost i, per això,

estem molt agraïts tant a les empreses patrocinadores com a les
empreses amigues. Sembla que
a poc a poc comença a haver-hi
més sensibilitat cap a l’esport
femení.”
Així mateix, divendres també aprofitaran la presentació per
a una activitat solidària, com és
rebre productes per al Banc
d’Aliments de Lleida.

BÀSQUET LEB OR
LLEONARD DELSHAMS

El Força Lleida presenta la nova penya de la temporada, Jäger
❘ LLEIDA ❘ El Força Lleida va presentar ahir la nova penya d’animació al Barris Nord, Jäger, que
debutarà divendres en el partit de la quarta jornada de la

LEB Or davant de l’Ourense. La
nova penya, formada per alguns
dels clients del Jägerbar Lleida,
està oberta a qualsevol persona
que vulgui formar-ne part i par-

ticipar de les activitats paral·leles que tenen programades. S’ha
de recordar que el club ofereix
un carnet de 30 euros per als
penyistes.

Les de l’Alt Urgell
visiten el Bembibre
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Miguel Ángel
Ortega podrà comptar amb
totes les seues jugadores per
al partit de la tercera jornada
de la Lliga Femenina que el
Cadí la Seu disputa avui
(20.30) a la pista del Bembibre, ja queAmy Syll ha superat les seues molèsties musculars. La pivot senegalesa no
va poder jugar els dos primers
partits de l’equip lleidatà, en
els quals va encaixar dos derrotes davant de l’Universitario de Ferrol i Perfumerías
Avenida. El rival del Cadí la
Seu ha començat la Lliga amb
una victòria, aconseguida en
la primera jornada davant del
Campus Promete (80-64), i
una derrota, contra el Girona per 60-56. La seua jugadora més destacada en aquest
inici de temporada és la pivot
Rita Montenegro, amb una
mitjana de 14 punts i 8,5 rebots per partit (14 de valoració). Dissabte, a les 19.45, el
Cadí rebrà al Palau el Mann
Filter de Saragossa.

