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Bàsquet Femení

Opel Lleidamòbil
Uzzi, Benedé (20), Jou (9), Bernat (1), Teba (14),
Ortega (6), Huguet, Ibarz (7), Moya (8) i Barbosa
(1).

70

57

PREINFANTIL
Àrbitre: Soteras.
Parcials: 25-13, 16-13, 11-23 i 18-8.

Sant Joan Despí
Carmona (13), Garrido (14), Torre (14), Cerró (2),
Jorba (5), Sánchez, Vega (2) i Costa (2).

Balaguer

Bellpuig

30

Casals (11), Petit (11), Piqué (2), Espinet
(4), Boix (2), Poma i Fabregat.
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 15-5, 18-7, 17-4 i 19-14.

Victòria còmoda del Balaguer
sobre el Bellpuig en un partit que les locals van dominar
des dels primers instants. Al
descans, les de la Noguera ja
dominaven al marcador per 3312 i van anar ampliant el marge
fins al final.
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El Torrefarrera
segueix imbatut
Sedis Esquitx

33

Turu, González, Berenguer, Fernández,
Argerich, Navarro, Ramon, Ribó, Palomo,
Contreras i García.

El Sant Joan va
reaccionar al tercer
quart, ajustant el
marcador

Torrefarrera

46

Moreno, M. Capdevila (2), Gallardo (14),
Bosch (4), J. Capdevila (7), Calavia (7), Pla,
Maldonado (10) i González.
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CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 1-5, 12-18, 6-12 i 14-11.

JOSÉ LUIS CALVO

Victòria clau del CB Lleida per fer-se fort a casa.

Primer quart determinant per
la victòria de Maristes a Balàfia

Balàfia

58

Bah (2), Lupiáñez, Sánchez (31), Pubill
(18), Gateu, Espín, Bueno (3), Monsó (2)
i Pareja (2).

Maristes

76

Castro (10), Cano, Freire (16), Armengol
(6), X. Pérez, Gómez (17), Gassó (2), A.
Pérez (15), Amaya, Fau (4), Raso (2) i Gavarró (4).
INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Vitoria.
Parcials: 8-24, 12-19, 17-17 i 21-16.

CARLES MIRANDA

El Balàfia no va fer un bon inici de partit davant del Maristes.
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Anna (10), Thais, Rama (2), Marta (9), Alba
(12), Douae (7), Fatu (3), Fàtima (2), Laia
(8) i Mireia (16).

El Lleida
s’estrena
a Cappont
Lleida. El Lleida sumava la primera victòria a la segona fase
després d’imposar-se a la seva
pista al Sant Joan, en un encontre que les vermelles van dominar des de l’inici. Anotar amb
facilitat va permetre a les lleidatanes aconseguir el primer
parcial per 25-13 i abans del
descans el matx estava pràcticament encarrilat amb el 41-26.
Però les barcelonines van
saber reaccionar després del
descans, entrant al darrer parcial amb un 52-49. Malgrat això,
el CB Lleida no va perdre els
nervis i va aconseguir l’objectiu de sumar la primera victòria
de la segona fase.

El Balaguer no
dóna opcions

Triomf del Maristes a la pista
del Balàfia en un encontre marcat pel primer quart, que es va
decantar a favor de les visitants
per un ampli 8-24. Les locals
van intentar reaccionar abans
del descans (20-43), però les
col·legials van saber defensar
bé la renda, tot i que el Balàfia
encara va ser capaç d’endur-se
el darrer quart per cinc punts
de diferència.

Nova victòria, i en van onze, del
Torrefarrera, que s’imposava a
la pista d’un combatiu Sedis.
Les visitants van tenir problemes d’anotació a l’inici, però a
poc a poc van anar augmentant
les diferències.

El Tàrrega suma
la quarta
Vedruna

14

Torredeflot (2), Guardia (8), Gómez (2),
Ribera, Masagué, Martínez, Gardeñes,
Herrero, Vidal (1) i Vilanova (1).

CN Tàrrega

65

Serra (12), Armengol (11), Monastyrska
(3), Camats (22), Fitó (4), Rión (4), Vila (4)
i Antequera (5).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Vega.
Parcials: 8-16, 5-27 i 1-22.

El Tàrrega va sumar la quarta
victòria després d’imposar-se a
la pista del cuer Vedruna, que
va anar de més a menys. Les
visitants van anar sumant i van
acabar tancant el partit al tercer parcial.

