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Bàsquet Femení

CB Balàfia
Bah (2), Lupiañez (3), Charles (2), Sánchez (32),
Pubill (14), Espín, Bueno, Gascón, Monsó (2) i
Pareja.

55

53

INFANTIL FEMENÍ PLAY-OFF
Àrbitre: Pijoan.
Parcials: 16-9, 8-17, 14-13 i 17-14.

Sedis Caditours
Banyeres (6), Ribes (12), Ribo, Aril (2), Gómez (12),
Lucas A. (6), Lucas L. (3), Aguilar, Mata (4), Solans
(2) i MiguelSanz (6).

CB Lleida

67

Barahona, Acosta (7), Castelló, Balcells
(7), Osset (8), Prim (15), Rovira (3), Monné
(17), Macià (2), Peinado (6) i Boixadera (2).

Partit d’infart entre el Balàfia
i el Sedis, amb victòria local

Sant Quirze

65

Perarnau (10), Meroño (9), Lara (24), Gómez (4), Sisteró (1), Prieto, García (8), Casina (7) i García (2).
SÈNIOR
Àrbitre: Vega i Martín.

GUANYA A CASA I FA UN PRIMER PAS CAP AL ‘PLAY-OFF’ D’ASCENS
Lleida. Gran duel entre el CB
Balàfia i el Sedis, que es va acabar decidint per detalls i la victòria se la van quedar les locals,
que fan un primer pas devers
el play-off d’ascens. El Balàfia
va sortir fort des del primer
segon, amb una intensa pressió defensiva que va donar els
seus fruits i al final de la primera part havien aconseguit
7 punts d’avantatge. Al segon
període, es va veure un clar domini de les de l’Alt Urgell, que
van aconseguir donar la volta al
marcador amb un ajustat 24 a
26. A la tornada dels vestidors,
les de Lleida van controlar de
nou el partit i van entrar al darrer parcial amb una renda de 38
a 39. El darrer quart, molt emocionant, van confirmar el tromf
local. S’ha de destacar els 32
punts d’Andrea Sánchez, la
màxima anotadora.

Triomf de prestigi
del CB Lleida

Parcials: 15-23, 26-17, 16-12 i 10-13.

Lleida. Victòria molt treballada
del Calles Advocats CB Lleida
davant un Sant Quirze que va
complicar les coses, i molt, a
les lleidatanes. Tot i l’inici fluix
de les locals, on van perdre el
primer parcial per 15 a 23, van
poder capgirar el marcador i
gestionar la resta de partit. Al
segon quart ja es va veure una
millora, sobretot en l’encert a
cistella, i el Sant Quirze es va
veure frenat pel bon joc de
les de Lleida. A la represa, el
joc va ser molt diputat però el
CB Lleida va fer un gran esforç
que va tenir recompensa amb
una victòria de prestigi contra
un equip que es troba a la part
alta de la classificació.

Un tercer parcial
nefast del CEP
CARLES MIRANDA

Mollerussa

Els dos equips van oferir el millor de si mateixos i qualsevol podia guanyar.

55

Vendrell (3), Soro (4), Roca (2), Ribalta (9),
Gil (2), Balp (23), Sandiumenge (4), Farré
(2), Guasch (5) i Cots (1).

CEP Vallfogona

El CB Lleida, sense
problemes amb el cuer

44

Piqué (14), Martínez, Martí (4), Rúbies (2),
Llobera (5), Tella (2), Agelet (3), Boixadera
(2) i Blanch (12).
SÈNIOR
Parcials: 10-10, 10-14, 23-2 i 12-18.

CB Lleida

94

Castelló (10), Balcells (13), Vigatà (9), Prim
(20), Boixadera (12) i Gil (30).

Sagrada Família

27

Medina (4), Quiñones, Evanuelisti, Almau
(5), Dotu, Pi, Albert (8), Blazquell, Pérez (4),
Rebollo (3), Mestre i Valentin.
CADET
Parcials: 24-12, 26-5, 11-4 i 33-6.

Lleida. L’Electricitat Segrià CB
Lleida A va resoldre sense problemes el duel davant el cuer
Sagrada Família Claror A, que
per la diferència de punts a la
classificació el partit estava força decantat per a les locals. De
fet, no hi va haver gaire emoció
durant el joc, ja que el CB Llei-

da va ser molt superior des de
l’inici i així es va veure amb el
resultat de 24-12 al primer parcial. Abans del descans, la diferència al marcador ja era de 33
punts. A la segona meitat, es va
veure un tercer parcial molt travat i l’electrònic ho va demostrar amb l’escassedat de punts
que s’havien sumat (16-12). Al
final, el Sagrada Família ja es va
veure derrotat i va tirar la tovallola amb un darrer quart demolidor per 33 a 6. Amb aquesta victòria, el CB Lleida marxarà a Saragossa per celebrar el
torneig amb els millors equips
d’Espanya.

AMADO FORROLLA

El CB Lleida va ser molt superior al Sagrada Família.

Mollerussa. Al Cep Vallfogona
se li escapa la victòria davant el
Mollerussa després d’un tercer
parcial nefast que va condemnar les visitants quan el partit
estava d’allò més igualat i la
balança podia anar cap a qualsevol de les dues bandes. A la
primera part es va viure un duel
d’infart que va acabar amb un
avantatge de 4 punts a favor
del Vallfogona. A la represa, les
noies visitants, confiades després de la bona primera meitat,
es van descentrar i van perdre
per 23 a 2. Un parcial que va ser
la clau de la victòria local.

