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Bàsquet Femení

Aquagan Lleida
Rossell (3), Canet, Hinojosa (7), Satorra (2),
Feliu (9), Rosales (2), Ibáñez (9), Boladeres (9) i
Vallverdú (14).
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COPA CATALUNYA
Àrbitre: Puig i Martín.
Parcials: 17-12, 18-17, 4-13 i 16-20.

Draft Gramenet
Arias (2), De la Torre, Gómez, Milla (12),
Esquivias (4), Dalmau (11), Romero (11),
García (6), López (2), Serrano (4) i Del Moral (10).

Secà
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Sementé (7), García (4), Asensio (4), Moral (2), Pastor, Vallés (5), Ladonell (2),
Aguilar (4), Massuet (17) i Barrientos.
PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Antunes i Camps.
Parcials: 18-12, 21-15, 7-7 i 14-11.

Derrota del Secà Sant Pere a la
pista del Cornellà, on es va mostrar massa irregular. Després
d’un mal inici, va remuntar, centrant-se de nou en el partit, però
un parcial de 18-7 al segon
quart va ser determinant.

LES BARCELONINES NO VAN
SENTENCIAR FINS AL FINAL
Lleida. El Lleida va plantar cara

t molt
Primera meita
seriosa de les
b un
lleidatanes, am
ns
35-29 al desca

El Sedis s’endú el
derbi lleidatà
Sedis Efausa

La forta defensa
barcelonina va
capgirar el marcador al
tercer quart
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Cerqueda (7), Maria Rebés (7), Vives (3),
Guillén (5), Vilanova, Anna Rebés (6), Colmenero (7), Vicente (3), Pérez (10), Garreta (9) i Porta (2).

Cervera

49

Mas (6), Júlvez (15), Martínez, Calafell (2),
Trilla, Marsol, Freixas (20), Martínez (2) i
Ruiz (4).

L’experiència
del
Gramenet i les
imprecisions lo
cals
van ser claus a
l final

SEGONA CATALANA
Àrbitre: Rué.
Parcials: 17-13, 15-19, 13-4 i 14-13.
AMADO FORROLLA

Les lleidatanes no van poder vèncer les líders de la Lliga.

El Cornellà només pot superar un
bon Vallfogona en la recta final

Sumser-Tech
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Agelet (5), Martínez (2), Bosch (8), Galiano (1), Gil (3),Tella (7), Martí (5),Tella (5), Babot, Boixadera, Piqué (10) i Blanch (2).

Cornellà
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Torres, Figueredo (2), López, Gil (4), Sainz
(1), Naranjo, Gil (23), Tavera (21), Porquet
(6), Sevilla, Sánchez (5) i Llop.
SEGONA CATALANA
Àrbitre: Lahuerta.
Parciales: 10-14, 17-15, 9-12 i 12-21.

CEP

Les jugadores del Vallfogona van plantar cara al Cornellà.

Cornellà

Rovira (4), Roures (16), Ficapal, Sánchez
(5), Pilán (6), Bellver (4), Armengol (6), Farrés (2), Balcells (12) i Bellver (5).

El CB Lleida
planta cara al
líder Gramenet
al líder de la Copa, el Gramenet,
en un partit que les barcelonines no van poder resoldre fins
a la recta final. Les vermelles
van fer un partit molt seriós i durant la primera meitat van manar, en el joc i en el marcador. El
primer quart va finalitzar amb
un ajustat 17-12 i les jugadores es van dirigir als vestidors
amb un 35-29 al marcador.
Però al tercer quart, les barcelonines van pressionar en defensa i van ajustar el marcador
al final del tercer quart (39-42).
L’experiència del Gramenet i les
imprecisions de les locals van
acabar decidint el partit a favor de l’equip visitant.

El Secà es mostra
massa irregular

El Vallfogona va plantar cara al
Cornellà, un dels equips potents
de la categoria i que només va
poder vèncer les lleidatanes a
la recta final. De fet, la primera
meitat va acabar amb un 27-29
i fins al darrer quart les barcelonines no van poder augmentar
la diferència al marcador. Amb
el 36-41, el Cornellà es va disparar i el Vallfogona ja no va poder
reaccionar, perdent el partit.

Victòria del Sedis sobre el Cervera en el derbi lleidatà de la jornada a Segona Catalana, en un
partit que les de l’Alt Urgell van
resoldre a la segona meitat gràcies a una gran defensa. Al descans, el marcador era 32-32.

El CB Lleida,
sense opcions
Castellbisbal
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Rodríguez (5), Serrat (7), Martínez (2), Vega (11), Muelas (6), Montagut (8), Marín (11),
Miguel (6), Ramis (17) i Anducas (3).

Marquès Lleida

43

Úbeda (3), Felip (21),Aril (1), Ferran (2), Iralde (2), Pla, Castillo (2), Montoy (2), Beltrán (6) i Canet (2).
SEGONA CATALANA
Àrbitre: González.
Parcials: 14-11, 20-17, 33-8 i 11-7.

El CB Lleida no va tenir opcions
a la pista del Castellbisbal, on va
caure per 35 punts de diferència. El tercer quart va ser determinant, amb un parcial demolidor de 33-8.

