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Bàsquet Femení

Aquagan CB Lleida A
Rossell (1), Canet (3), Calonge (25), Feliu (11),
Lladonet, Vallès, Sementé (3), Boladeres (10),
Díaz (6), Bosch (2) i Asensio (9).

70

59

PRIMERA CATALANA
Àrbitre: Tecchia i Alimbau.
Parcials: 13-19, 19-12, 20-13 i 18-15.

Physic CB Igualada
Carner (11), Jané (10), Soler (3), Lamolla (12),
Compte (3), Ametllé, Fuertes (2), Rigol (6) i
Carrasco (12).

CB Balàfia

Rúbies Abat

66

CENG Pub Lips

42

López (2), Riart (4), Rallo, Bernaus (5), Font
(7), Vidal, Valero (4), Vila, Bertolà (2), Camats (18) i Cusola.
SÈNIOR
Àrbitre: De Toledo.
Parcials: 20-10, 22-13, 10-10 i 14-9.

El Rúbies Abat Cep Vallfogona va aconseguir una merescuda victòria després de superar el CENG Pub Lips Artesa de
Segre en un partit en què la
clau de les locals va ser el tre-
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JÚNIOR
Àrbitre: Ruiz.
Parcials: 14-4, 10-3, 14-13 i 16-9.

Clara victòria local del Bonet
Cars Balaguer davant un CB Balàfia que va reaccionar a la represa però la diferència del marcador ja era massa important i
les locals mai no van cedir.

El Sedis es retroba
amb el triomf

ualada
Domini de l’Ig
ial, que
al primer parc
un
va acabar amb
clar 13 a 19

Reus Deportiu

45

Guàrdia (11), Carreras, Herrera, Roig, Moreno (5), Guillem, Ivorra (12), Juanpere
(3), Algar (3), Altarejos (11) i Fuentes.
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Les locals van tenir
capacitat de reacció
i van capgirar el
marcador al descans

AE Sedis Bàsquet

Al darrer quart
,
l’Aquagan va
sentenciar la v
ictòria
amb efectivita
t

Parcials: 10-13, 11-10, 13-7 i 11-22.

Vilanova, Rebés, Rebés (5), Guillén (11), Porta (10), Viles (8), Colmenero (10), Brunet,
Pérez i Vicente (8).
SÈNIOR
Àrbitre: Pérez i De Antonio.

CARLES MIRANDA

El CB Lleida no ho va tenir fàcil, pero ho va aconseguir.

El Vallfogona no es
deixa sorprendre
Mateos, Martínez, Martí (22), Rubies
(3), Real (6), Garrofé, Tella (2), Boixadera
(4), Piqué (8), Blanch (21), Cortada i
Miralles.

54

Ruíz (2), Prió, Salud (5), Velasco (4), Mballo (8), Borràs (18), Torres (2), Martínez
(6), Bonet (2), Víctor, Martín i Jiménez (7).

ELS LOCALS VAN PODER
SENTENCIAR EL PARTIT
ALS DARRERS PARCIALS
posar amb comoditat contra el
líder de la categoria, l’Igualada, en un dels millors partits de
la temporada. El matx va ser dominat de sortida per les visitants
amb un primer parcial de 13-19.
La reacció immediata de les lleidatanes va ser clau i de seguida van capgirar el marcador (3231). A la segona meitat, l’Aquagan no va cedir en el ritme en
cap moment i es va mostrar
més determinant quan van entrar al tercer parcial amb un clar
52-44. Finalment, el darrer quart
va sentenciar el resultat i les locals, amb gran encert, es van
poder emportar la victòria.

Bonet Cars

Pubill, Sàlvia, Sanhano (14), Montoy (4), Isidro (5), Cao, Isidro, Vidal (2) i Santiago (4).

El CB Lleida
va superar
el líder
Lleida. El Força Lleida es va im-

El Balaguer
imposa la seua llei

ball ofensiu de la primera part.
Després del 20-10 inicial, les
de Vallfogona van continuar el
partit amb superioritat fins a
arribar al descans amb un clar
44-23. El matx semblava força
sentenciat però les d’Artesa
de Lleida es van començar a
trobar còmodes a la pista. Un
seguit de cistelles visitants van
deixar el tercer parcial a 10-10.
Malgrat la reacció tardana del
CENG Pub Lips, el Vallfogona
va mantenir el marcador tot el
temps al seu favor i van rematar el triomf al quart parcial (149). Finalment, la diferència total va ser de 26 punts.

El Balaguer, ferm des
del primer minut
CB Balaguer

84

Bastida (18), Rubí (5), Fernández (9), Bondia (4), Tiffon (7), Paniagua (20), Rosales
(12), Martín,Ticó (7),Andrés i Navarro (2).

Bàsquet Olesa

37

Martínez (9), Xairo (8), Guillamon, Monleón (2), Benages (2), López (8), Checa (2),
Alfonso (4), Polo, Moya i Montserrat.
SÈNIOR
Àrbitre: García Enfedaque.
Parcials: 26-5, 11-14, 30-6 i 17/12.

El CB Balaguer es va mantenir
ferm davant un rival directe
com és l’Olesa i va obtenir una
victòria còmoda que li permet
de confiar amb l’objectiu de la
permanència. Es preveia un
partit igualat, ja que les visi-

tants són un rival directe, però
les locals van mantenir la bona
intensitat durant tot l’encontre. De fet, des de l’inici les de
Balaguer van marcar el ritme
del partit amb un parcial de
sortida de 26 a 5. Amb aquest
avantatge, les locals van jugar més còmodes i van acabar
dominant tot el matx. Al descans, el marcador era de 3719. A la segona part, la dinàmica va seguir amb unes locals
dominant el joc, sense deixar
que les d’Olesa s’acostessin al
marcador. Finalment, les locals
van sumar una victòria vital
per un contundent 84 a 37.

El Sedis es va retrobar amb la
victòria després de sis derrotes
consecutives i es va imposar a
la pista del Reus amb una bona
imatge de joc i de resultat.

El Bellpuig s’endú
un clar triomf
Manipulats Escribà

67

Piqué, Casals, Boix (9), Minguell (5), Farré
(24), Espinet, Petit (4), Carné (2), Llovet, Segura (10), Vall (8) i Pujol (5).

CENG Fusteria Jesús

44

Santacreu (2), Mihasan (4), Estany (8),
Jou (2), Cusola, Palacios (11), Gilabert (4),
Plens (6), Bertola i Morros (7).
CADET
Àrbitre: Lahuerta.
Parcials: 18-14, 16-8, 18-9 i 15-13.

El Manipulats Escribà CB Bellpuig es va endur el triomf contra el CENG Fusteria Jesús després d’un igualat primer quart
que va acabar 18-14. Les locals
van continuar el matx amb una
dinàmica molt bona en què els
encerts a cistella i les recuperacions de pilota van permetre el
domini del joc del Bellpuig fins
al darrer parcial.

