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Bàsquet Femení

Aquagan CB Lleida A
Rossell (6), Calonge (10), Bego (3), Sementé (7),
Asensio (11), Canet (13), Lladonet (8), Vallés (10),
Díaz (6) i Bosch (8).

82

37

PRIMERA CATALANA (2)
Àrbitre: Rué i Busquets
Parcials: 14-12, 25-7, 19-9 i 24-9.

TGN Bàsquet B
Pascual (5), Piñol (1), Cabré (7), Maluenda,
Pocino (11), Tibau, Villegas (4), Martínez (2),
Gómez i Zerouali (7).

L’Aquagan es fa fort a casa
LES LLEIDATANES SUMEN LA SEUA CINQUENA VICTÒRIA A LA LLIGA
DEIXANT ENLLESTIT EL PARTIT JA AL DESCANS AMB UN CLAR 39-21
Lleida. L’Aquagan CB Lleida va

tenir
El CB Lleida va
b la
dificultats am
pressió de les
tarragonines
El bon control del
rebot i el gran nivell
defensiu van permetre
cistelles fàcils

A l’últim tram
del partit
les lleidatanes
van
controlar el jo
c i les
visitants es va
n rendir

AMADO FORROLLA

L’Aquagan va oferir un gran partit davant el Tarragona al Barris Nord.

El Vallfogona a prop
de la Copa Federació
CB Bell-lloc

32

Piró (4), Oliva, Capell, A`lentà (7), Gea
(3), Velles (8), Simó (2), Solsona, Bosch
(4), Brufau, Bosch i Falguera (4).

Cep Vallfogona

68

Agelet (19), Pascual, Castells (18), Torné (3), Llobera (3), Llobera (7), Real i Miret (18).
JÚNIOR
Parcials: 6-14, 11-16, 4-21 i 11-17.

El Cep Vallfogona va obenir
una treballada i merescuda
victòria davant el Bell-lloc. El
partit va estar dominat per les
visitants però les locals mai
van abaixar els braços i van
lluitar fins al final. A la mitja
part, les de Vallfogona tenien

un avantatge de 13 punts i per
això van sortir a la represa a
donar-ho tot. El gran nivell
ofensiu va donar un cúmul de
cistelles que van sinificar la
victòria de 4 a 21 al tercer parcial. L’últim temps era el definitiu i el matx estava gairebé
enllestit però les locals van
plantar cara i van dificultar el
joc a les visitants. Tot i aquesta pressió del Bell-lloc, el triomf
va quedar en mans del CB Vallfogona que queda ja molt a
prop de poder jugar la segona
fase a la Copa Federació. Agelet (19) i Castells i Miret (18),
mximes anotadores.

sumar la cinquena victòria (8237) de la temporada davant el
cuer de la categoria, el TGN Bàsquet, però tot i que pugui semblar el contrari, el partit no va
ser gens fàcil per a les lleidatanes. Especialment en el primer quart, en el que les tarragonines van plantar cara (14-12).
Al segon, però, les circumtàncies van ser unes altres. L’Aquagan, amb un nivell defensiu molt
alt i força encert anotador, es
van ficar amb un parcial de 257, que deixava les coses, al descans,amb un inabastable 39-21.
Per les visitants va semblar ja
impossible de remuntar perquè,
a la represa, es van deixar anar
amb dos parcials prou rebeladors (19-9 i 24-9), que van deixar les coses en un contundent
82-37 en l’electrònic. Canet amb
13 punts; Asensio amb 11, i Calonge i Vallès, amb 10, les màximes encistelladores.

El Torrefarrera té fe
en el triomf i guanya
CB Torrefarrera

53

Ayala (5), Espino (9), Moreno (6), Luque,
Pla (7), Ballespí, Querol (5), Subirà (7), García (8) i Oro (6).

CN Tàrrega

46

López, Guàrdia (3), Rebolleda (8), Concabella (17), Cruz (13), Piedrabuena (5), Romero, Bonet, Marimón i Bobet.
TERCERA TERRITORIAL
Àrbitre: Martín
Parcials: 14-11, 10-13, 12-11 i 17-11.

El CB Torrefarrera va guanyar
en un emocionant partit davant el CB Tàrrega. El partit va
començar amb tots dos
equips molt entregats, desplegant un joc molt complet. El
primer parcial va ser favorable

a l’equip local (14-11), però les
targarines van aconseguir retallar diferències i empatar
abans del descans. A la represa, el ritme del partit va seguir
amb la mateixa tònica i les cistelles queien per les dues bandes. L’afició estava gaudint
d’un gran partit i les jugadores
no paraven de lluitar però l’últim període va ser favorable al
Torrefarrera gràcies als encerts
anotadors que van dur a terme als últims segons. Espino
(9) i Garcia (8) van ser les millors anotadores locals i Concabella (17), per part de les visitants.

El Calles Advocats
l’encerta i guanya
Lleida.Net

41

Domingo (3), Huguet,Álvarez (2), Prim, Prim
(16),Anglada (2), Monné (12), González (2),
Peinado, Boixadera i Puyuelo (2).

Calles Advocats

80

Acosta (16), Calles (2), Rodríguez (12),
Peguera (4), Gallardo (4), Rovira (12), Osset
(16) i Tasies (12).
CADET
Àrbitre: Kim
Parcials: 8-15, 8-15, 11-19 i 14-31.

El Calles Advocats CB Lleida va
guanyar el Lleida.Net CB Lleida a l’últim partit corresponent
de la primera fase. Les germanes locals ho van intentar fins al
final però el poc encert va donar avantatge a les germanes
visitants.

Les lleidatanes,
més afortunades
Morabanc Andorra

41

Bardají (13), Bàñez (6), Valdevira (6),
Valdevira (4), Bosha (8), Durán, Toribio (2)
i Torcuato (2).

Electricitat Segrià

48

Capdevila (12), Calavia (3), Tarragó (6), Vigatà (6), Estaún (6), Capdevila (7), Maldonado (4) i Macià (4).
CADET
Àrbitre: Ruiz
Parcials: 15-15, 8-15-12-6 i 6-12.

L’Electricitat Segrià Lleida va tenir la sort de cara c a la pista delMorabanc Andorra i va guanyar
per un ajustat 41 a 48 a la pròrroga.

El Calaf guanya
amb 8 jugadores
CB Calaf

79

Vives, López (8), Llacuna (4), El Asnaoui (39),
Vilaseca (6), Ribalta (3), Guma (2), Serrano (4) i Closa (13).

Natural Òptics

34

Aroa (2), Marta (5), Alba (2), Douae (9),
Selena (8), Marina (8), Goretti i Rut.
INFANTIL
Àrbitre: Farré
Parcials: 20-5, 14-12, 11-10 i 34-7.

El CB Calaf va guanyar l’últim
partit d’aquesta primera fase
davant el Natural Òptics CB Balaguer. Les locals es van presentar amb 8 jugadores però totes
van lluitar fins al final per acnseguir una victòria més que merrescuda.

